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Kundkommentarer om Rush från årets roadshow:

”Största överraskningen vid provkörningen var Rush 800”
”Grymma ledegenskaper och samtidigt bra i lössnö”
”Enkel att hantera, dessutom sjukt snygg”
”Helt enkelt en kort crossover”
”Unik känsla i fjädringen”

Personlig Shift
med dekalsats

550 IQ SHIFT

REK PRIS

84 900:-

600 IQ SHIFT

REK PRIS

94 900:-

Nu kommer äntligen 2011 maskinerna från USA och vi körr

RUSH WEEKEND 2,95%
Kampanjränta

Besök din lokala återförsäljare under helgen 10 december..

Passa på att handla julklapparna då butikerna är fulla med Polaris prylar!
lar!

10-15 dec

“Vill du ha en svinsnabb ledmaskin, samtidigt som du lurar folk att du har en slö och tråkig ekonomiskoter, köp en IQ Shift 600.”
“Rushen är en riktig hit, och egentligen den enda maskin som är specialiserad för ledkörning.”
SnowRider #1 2010

www.polarisindustries.com

sport
Vi kan

- Hela registret
Uppdaterad

Liberty 800 CFI

600 RUSH PRO-R

REK PRIS

129 900:-

800 RUSH PRO-R

REK PRIS

135 900:-

BESÖK DIN ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR ATT GÖRA EN RIKTIGT BRA AFFÄR
Arvidsjaur ExperienceCenter i Arvidsjaur 0960-12340 • Boden Sixten Nilsson Motorservice 0921-10209 • Bollstabruk Dahlins Motorservice 0612-21188 • Borlänge Haralds Båtar 0243-13019
Burträsk Hällgrens Motor 0914-10402 • Frövi Eriksson Hans 0581-31095 • Funäsdalen Snökompaniet 0684-290 00 • Gäddede Scandinavia Ring 0672-10312 • Gällivare Däcklagret 0970-55792
Hede Revelj Racing 0684-12059 • Hudiksvall XYZ Maskin 0650-543434 • Järvsö Järvsö Cykel & Motor 0651-41243 • Kalix Kalix Maskiner 0923-12290 • Kiruna TT Trading 0980-60900 • Luleå Kalix
Maskiner 0920-88466 • Lycksele Auto Blå 0950-12081 • Malå AGS Skoter & MC 0953-216 26 • Mattmar Ytterocke Produktion 0640-45117 • Mora Mora Järn 0250-10026 • Ockelbo Ockelbo Gummiservice 0297-42100 • Offerdal Birgerssons Bensin 0640-32149 • Piteå Bil-laget 0911-18010 • Skellefteå E-son Maskin 0910-701201 • Storuman Joeströms Bil & Mek 0951-10075 • Strömsund PN
Motor tel 0670-10000 • Sundsvall BW Sundsvall AB 060-123512 • Söderhamn Maskincenter 0270-70045 • Torsby Mats Skog & Fritid AB 0560-71340 • Tärnaby Joeströms Bil & Mek 0954-34031
Umeå Motor Pro 090-704480 • Vilhelmina Vilhelmina Motorcenter 0940-55970 • Åsarna Åsarna Skoterservice 0687-30375 • Örnsköldsvik Skoterservice 0660-56100 • Östersund Motorhuset 063-570020

VI LEVERERAR MERVÄRDE

www.polarisindustries.com • www.polarisridersclub.com
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betalas av vinnaren själv.

Magellan ToughCase
Magellan ToughCase är ett
robust skyddsfodral som gör
iPhone 3G/3GS och iPod touch
2G/3G vattentäta, perfekt för
friluftsmänniskor, skoteråka
re och utomhusentusiaster.
ToughCase har ett inbyggt högkänsli
gt SiRFstarIII gps-chipset som
enhet en noggrannhet upp till
ger användarens
3 meter och tillsammans med
gps- och positionsapplikationer för iPhone och iPod
Touch förvandlas enheten till
en ruggad handhållen gps.
Det integrerade 1840 mAh-batt
eriet laddar enheten automatis
kt och baserat på
normal användning fördubbla
r ToughCase enhetens batteritid.

Nu kan du vara med och tävla om ett Magellan ToughCase. Allt du behöver göra är att gå in
på hemsidan och svara på frågorna och du är med i tävlingen.
Gå in på www.snowrider.se och klicka på tävlingsknappen, där hittar du allt.
Vi vill ha ditt svar senast den 21/1-11. Vinnaren presenteras i SnowRider och på hemsidan.
Lycka till. Juryn består av personal på SnowRiderredaktionen samt GEAR AB. Beslutet kan inte överklagas. Ev. vinstskatt

Gör iPhone och iPod touch ruggad och vattentät (IPX7)
Laddar och fördubblar batteritiden
Inbyggd SirfStarIII-gpsmottagare förvandlar iPhone/iPod
touch till en ruggad handhållen gps
Kompatibel med iPhone 3G/3GS och iPod touch 2G/3G
Kompatibel med alla gps- och positionsapplikationer för
iPhone 3G/3GS och iPod touch 2G/3G
Ger full tillgänglighet till pekskärm, mikrofon, högtalare,
knappar och ingångar
Kan kompletteras med hållare
Värde: 2395 kr

Magellan
ToughCase

Vinn en

tävling!

34.

Utslagsfråga - Varför ska just du vinna en Magellan ToughCase för iPhone 3G/3GS
(rim premieras)

3) I det här numret kan du läsa om Micke och Thomas som åkt skoter i Italien.
Vad heter de i efternamn?
1) Bertholdsson
x) Bertilsson
2) Berntsson

2) Från vilket land kom Ferdinand Magellan?
1) Spanien
x) Portugal
2) Colombia

Frågor:
1) I vilken världsdel ligger Magellans sund?
1) Nordamerika
x) Sydamerika
2) Afrika

Den unika designen ger full
tillgänglighet till Apples revolution
erande multitouchgränssnitt, så att användar
na kan ringa och ta emot samtal
och använda enheten
som vanligt även när enheten
är skyddad.

5. Ledare
10. Nytt & Noterat
14. Julklappstips
16. Skoteråkning i Italien
24. Alla hybrider 2011
34. Hjälm-presentation
36. Återblick nummer 3 2000/2001
37. Speed Weekend
38. Haydays
44. Finansiera skoterköpet
48. Test av skoterlås
54. Juniorsidan
56. Tjejsidan
58. Världens störst skotermässa
62. Motorhuset i USA
67. Styren-styrstål-handskydd
71. Fjällrallyt & Puder i maj
73. Skotercross 2011
82. Pren&Shop

16.

48.
38.

62.

24.

3-10/11

Lägesrapport
Nu jäklar blåser och snöar det som aldrig förr utanför redaktionen samtidigt som långtestmaskinerna börjar dyka upp. Kan det verkligen vara som så att vi återigen kommer att få en riktig
rökarvinter som gör att det bokstavligen kommer att knaka i knutarna. Vi är verkligen laddade då
vi hitills gjort tre tidningar denna säsong, men ännu inte hunnit att testa årets modeller på svensk
snö. Vi kommer att snäppa upp vårt testande ytterligare detta år och har därför investerat i en hel
del utrustning för att fortfarande behålla vår skärpa. Naturligtvis är vi riktigt spända på att se vad
vårt årliga BLS-test har att erbjuda i år. Håll korpgluggarna öppna för snart är det dags.
För dig som är intresserad av snöskotercross är det läge att kolla lite på årets crossteam och
maskiner. På sidan 16 så har Bröderna Berntsson varit i Italien och kört snöskoter. Snart är julaftonen här och du kanske inte har hunnit att köpa en vettig julklapp? Enkelt ordnat. Surfa in på
www.snowrider.se för att köpa en prenumeration åt någon du tycker om. God Jul.
Lite om SnowRider
Som tidningmakare kan jag inte annat än le åt det minskade intresset för alla slags hemsidor.
Jaha, hur menar jag nu då? För femton år sedan skrockade datamupparna och förutspådde att
papperstidningen skulle dö inom en snar framtid till fördel för internet. Det var (och är fortfarande
enligt dessa muppar) tydligen omodernt med tidningar av papper. Jag har pratat med otaliga tidningskollegor i olika branscher som alla ser en stadig nedgång då det gäller besökarantalet på respektive tidnings tillhörande hemsida och nätupplaga. Det som händer är nog att allt fler aktörer
slåss om uppmärksamheten på internet samtidigt som till exempel Facebook får ett allt hårdare
grepp om oss. Att göra sig hörd på internet i det massiva mediabruset blir allt svårare och nättidningar av alla de slag får ett svalt mottagande samtidigt som facebookgrupper och olika mobilapplikationer är på stark frammarsch. Trenden skvallrar om att man vill ha snabba nyheter på
nätet och i telefonen samtidigt som den hederliga papperstidningen också i framtiden spås vara
mediet man vänder sig till när man vill läsa längre, mer informativa texter. Hur många sitter
på dass med en PC i knät? Vi lägger ner ganska mycket tid på snowrider.se i och med dagliga
nyhetsuppdateringar under säsong och vi fortfarande känner att vi har ett stort utbyte av vår
hemsida då allting sker utan fördröjning i realtid. I vanlig ordning gör vi allting efter vår
egna bästa förmåga och ideér, samtidigt som vi är ensam i branschen om att låta TS
kontrollera våra besökssiffror på snowrider.se, allt för att våra hemside-annonsörer aldrig ska behöva undra om våra siffror stämmer. Vi har ju visat våra försäljningssiffror
på tidningen i alla år så varför ska vi hålla hemsidesiffrorna hemliga? Gå in på www.
snowrider.se och klicka på TS-loggan så får du se allt från vecko till dagsrapporteringar. Numera har vi ju också en Facebook-grupp som i dagsläget är fantastiskt populär
och uppskattad, kanske dags för dig att gå med?
Mitt i denna dataålder regerar fortfarande papperstidningen och befäster sin ställning
som nyhets och historieberättare i våra hem. Internet är bra och papperstidningen bättre!
Prenumerera mera!
Då man driver en tidning som vi gör, har man alltid fokuset inriktat på att hitta fler prenumeranter. Varför då? Att styra lösnummerköpandet med en intressant framsida eller
någonting annat är väldigt svårt. Att ragga prenumeranter är lättare. Att behålla en prenumerant är värre. Vi har därför tänkt till lite extra till denna säsong och kom på följande
strålande idé. Som prenumerant får du från och med denna säsong åtta (8) extra sidor som
man inte hittar i tidningen man kan köpa i butiken. På dessa sidor är vi extra personliga och
du kommer att få reda på allting om oss som gör tidningen, men också lära känna andra prenumeranter. Vi älskar våra prenumeranter och vill ha ett långt förhållande med er.
Du som har en giltig prenumeration får därför en ”Bandana” alldeles gratis av oss i julklapp
(förutom porto kostnad). Det enda du behöver göra är att skicka hit ett frankerat kuvert
med din adress på så skickar vi en direkt med vändande post. Alltså, ta ett kuvert, frankera detta, skriv din adress på kuvertet, vik ihop detta, stoppa det i ett kuvert, som du
frankerar och skriver vår adress på, och slutligen postar, på brevlådan. Mer om detta på
sidan 10-11.
God Jul på er allihopa.
Eder Chefredaktör Björn Friström
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Annons, nyhetsredaktör:
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Björn Friström
bjorn@snowrider.se 070-2093961
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togga@snowrider.se 0250-20884
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www.snowrider.se
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Vinterns nya kläder
Setpris
Jacka&
Byxa
1390:-

Setpris
Jacka&
Byxa
2590:-

Dam- & herrstorlekar

=200 kr rabatt

=200 kr rabatt

vindtät
vattentät

vindtät
vattentät

andas
andas

Skoter
Scooter/ATV
S
jacket

Skoterjacka Allround
d

Fll
Flexibel
F
jacka fullmatad med funktion.
Urtagbart värmefoder gör jackan
U
användbar
a
n
året runt. Avtagbar huva.

Mycket prisvärd jacka för de flesta vinteraktiviteter.

Herr S-XXL, Dam XS-XL
Art nr
Art nr
Art nr

S - 3XL.

134-04 Herr/Dam, Vit/röd
134-11 Herr/Dam, Svart/HI VIZ gul
134-10 Herr/Dam, Svart/vit

Artrt nr
A
Art nr

139-12 Svart/orange/vit/silver
139-10 Svart/vit silver

P
Pris 1 495:-

Pris 845:-

S Skoter
Scooter/ATV
pants

Skoterbyxa Allround
Herr XS-XXL, C148-154, D96-116

Ac
Actionbyxa
med stretchpaneler för hög
komfort. Urtagbart värmefoder. Avtagko
bara hängslen.
ba

Dam XS-XL

S-XXL, C148-154, D96-116
S

Hängselbyxa för många vinteraktiviteter.

Art nr

224-05 Herr/Dam, Svart

Art nr

Pris 745:-

898:vindtät
vattentät

275-05 Svart/vit/silver

P
Pris 1 295:-

695:-

Dam- & herrstorlekar

1 195:-

Dam- & herrstorlekar

vindtät
vattentät

andas

andas

Snowsport Hoody

Micro Pufff Jacke
Jacket
k t

Polar jacket

Supermjuk varm jacka som passar lika
bra på skotern, i skidbacken som på
stan. Utsidan av microfleecelaminat med
vattentätt andasmembran på insidan.
Invändigt fodrad med polyestervaddering
och teddyfoder i krage och huva.

Supervarm och smidig jacka med dunlätt
syntetfyllning. Bra skyddande längd som
går ner över stussen. Hög värmande krage
och en fast justerbar huva.

En pålitlig jacka för kalla miljöer. Avtagbar
huva/syntetpälskrage. Invändigt snölås
som kan kopplas samman med byxa Shell,
art nr 257 (Se sid 28 i katalogen).

Herr S-XXL, Dam XS-XL

Herr S-XXL

Herr S-XXL, Dam XS-XL

Art nr
Art nr

Art nr

145-05 Herr/Dam, Svart

133-02 Herr/Dam, Deminblå
133-05 Herr/Dam, Svart

Art nr
Art nr

188-05 Charcoal
133-09 Burned Teagreen

www.fritidsklader.se
Setpris
Jacka&
Byxa
1490:-

Setpris
Jacka&
Byxa
1990:-

=200 kr rabatt

=200 kr rabatt

vindtät
vattentät

andas

vindtät
vattentät

andas

Power Vinterjacka

Skoterjacka Touring

Rejäl slitstark vinterjacka för de flesta
vinteraktiviteter. Avtagbar huva.

Robust jacka för krävande aktiviteter.
Urtagbart termofoder. Avtagbar huva.

S-3XL

XS - 3XL

Art nr
Art nr

198-13 Brun med silverreflex
198-05 Svart med silverreflex

171-05 Svart/gul/silver
Pris 1 195:Art nr

Pris 995:-

Power skalbyxa

Skoterbyxa Touring

Praktisk snygg tvålagers skalbyxa.
Avtagbara hängslen.

Perfekt hängselbyxa för vinteråkning.
Urtagbart termofoder.

S-XXL, C148-154, D96-116

XS - XXL. C148-154, D96-116

Art nr

220-05 Svart med silverreflex

Pris 695:-

Art nr

171-05 Svart/silver

Pris 995:-

För mer info, besök oss på

www.fritidsklader.se
där du även kan
beställa vår katalog!!

HÖST

KLÄDE

T&P kan d
du b
bara kö
köpa h
hos oss.
Ett prisvärt märke du köper direkt
från tillverkaren utan mellanhänder.

R OCH
SKOR
FÖR J
OBB,

OCH V
INTE

FRITI

www.
idefi
xteko

R

.se
KATAL
2 0 1 O0 G N R 3
/201 9
1

D & Ä
VENTY

Butik/lagerförsäljning: Enbärsvägen
vägen 18, Surahammar
Internetbutik: www.fritidsklader.se
Kundtjänst: 0220-308 60 vardagar 8-18

R

PRUTAT & KLART.
MEN BARA PÅ PRISET.
Vi vet av erfarenhet vad utmanande terräng och
tufft klimat kräver av en skoter. Vi har finslipat vår
expertis i över 40 år och ständigt nått toppresultat
med ett enda mål: att tillverka Lynx-skotrar som du
kan lita på i alla väder och under alla omständigheter.
Men som om det inte räckte har vi även slipat
priserna på några utvalda modeller!
Varsågod.

Ca.pris inkl moms
ENDAST

79.900:-

Månadskostnad* 1.040:-

YETI® 550
riftsäker legend.
• läktkyld 0-motor
• Stort ör aringsutrymme

Ta k are den dri tsäkra konstruktionen
o h den legendariska ota
0-motorn
är Yeti 0 en t lig o h p litlig partner
b de ör arbete o h ritid.

NOGA UTVALDA LYNXKLÄDER & -TILLBEHÖR
Skidbelag

1+1 dyna

418 SEK/st

4 188 SEK

Ca.pris inkl. moms

Ca.pris inkl. moms

605153964

619400043

Packbox till
1+1 dyna
3 339 SEK
Ca.pris inkl. moms

619560003
* avser 72 månader. Handpenning minst 20 %. Uppläggningsavgift på 495:- samt enaviavgift på 39:-/mån tillkommer. Den effektiva räntan vid ett lån på 100.000:- blir 5,35 %.
Finansiering i samarbete med Swedbank Finans AB. Med reservation för tryckfel och eventuella prisändringar.

ADVENTURE™
600 ACE
RAVE™ SC
600 E-TEC
Stark & bränslesnål
• E-TEC-motor
• PPS-boggi & rejäla KYB-dämpare

För prisvärda utflykter
• Ny touringmodell
• Ny 600 ACE-motor (4-takt)
Ca.pris inkl moms

99.900:-

XTRIM™
COMMANDER™
600 E-TEC
Storsäljaren 2010!
Alla kategorier.
• Nu med E-TEC-motor
• 38 mm kamhöjd
Ca.pris inkl moms

129.900:-

Månadskostnad* 1.691:-

Månadskostnad* 1.300:-

Ca.pris inkl moms

114.900:-

Månadskostnad* 1.495:-

Allen Fleece
XS-3XL

640 SEK
Ca.pris inkl. moms

659025_90

Lynx buff

Fairbanks Jacket

180 SEK

2 490 SEK

Ca.pris inkl. moms

Ca.pris inkl. moms

6652180090

6500690690

brp.com

brpusersclub.com

© 2010 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). ® ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag.
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Inget är omöjligt!
Nypreparerade leder. Orörd pudersnö. Renegade är byggd för förare som vill ha allt.
Baserad på det lätta men starka REV-XP-chassit reagerar den otroligt lyhört, både på
leden och i terrängen. Dessa smidiga prestandaskotrar har längre drivband och högre
styre för att överbrygga gupp och tackla djup pudersnö. I kombination med en otrolig
bränsleekonomi är Renegade en snöskoter särskilt designad för att ta dig vart som helst.

Renegade
Backcountry X
E-TEC 600

Renegade
Backcountry X
E-TEC 800R

136.900:-

151.900:-

Ca.pris inkl moms

Ca.pris inkl moms

NY ROTAX E-TEC 800R
En revolutionerande tvåtaktsmotor med bränsleinsprutning och en kombination av kraft och
bränsleekonomi som saknar motstycke inom branschen!** Faktum är att motorn nästan har samma bränsleekonomi som den mest bränslesnåla 600-motorn på marknaden; E-TEC 600 H.O.
Fler orsaker att älska E-TEC 800R:
• Exceptionell kraft: 114 kW
• Enastående bränsleekonomi: 12,3 l/100 km
• Bränsleräckvidd: 325 km
• Praktiskt taget rök- och luktfri – särskilt vid start och tomgång
• Enkel start, lätt gas och automatisk konservering för sommaruppehåll
• Jämn tomgång
• Inspirerad av Evinrudes beprövade direktinsprutningsteknologi

**Jämförelsen baserar sig på konkurrenternas 2010 års broschyrer och hemsidor samt BRP:s interna tester.

brp.com
brpusersclub.com

Renegade Sport
550F

Renegade Sport
600 ACE

Renegade X
4-TEC 1200

Renegade Adrenaline
E-TEC 600

85.900:-

105.900:-

143.900:-

123.900:-

Ca.pris inkl moms

Ca.pris inkl moms

Ca.pris inkl moms

Ca.pris inkl moms

NY ROTAX 600 ACE
Denna 42 kW raka tvåcylindriga EFI-fyrtaktare är den mest bränslesnåla snöskotermotor som någonsin tillverkats. Och motorn är medlem i vår nya motorfamilj ACE (Advanced Combustion Efficiency).
• Banbrytande bränsleekonomi: 8 l/100 km
• Bränsleräckvidd: 500 km
• Optimerat förbränningssystem
+ Reducerad mekanisk friktion
= Mindre kompromiss mellan effektivitet och prestanda
• Mycket låga utsläpp
• Mycket lite underhåll

© 2010 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). ® ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag.

Det går att åka
söderut för att hitta
snö.
Text: Thomas Berntsson
Bild: Emil Olofsson

J

ag satt precis och drömde mig bort
med hjälp av Google Earth till nya
resmål i Sydamerika, Kazakstan, Japan och andra platser dit det kan bli riktigt trixigt att ta sig med bil och släpvagn.
Men innan de nya projekten spårar ur
fullständigt är det nog på sin plats att
jag berättar om vår förra resa. Till landet där de fnyser åt fransk vinkultur, där
fotboll är på liv och död och de inte har
en aning om att kurdiska pizzabagare i
Sverige besudlar deras nationalrätt med
bearnaisesås. Just det, Italien.
Som ni kanske minns från tidigare
artiklar har vi gjort det till vår uppgift
att släpa med våra TOBE-åkare till nya
platser för att upptäcka annorlunda åk16

ning, kulturer och sprida budskapet
om alla skoteråkares lika värde och
samhörighet. Förutom nämnda ganska
högtravande mål så har vi under de
senaste resorna även njutit omåttligt av
kulturkrocken som gärna uppstår när
du blandar lufttorkad spansk skinka,
Grappa och sydeuropeiskt manér med
buttra umeåbor och Bullens pilsnerkorv.
Naturligtvis handlar det om ljuv musik
och storartad lyteskomik för den lycklige
åskådaren! För allas förnöjelse filmas
även våra resor och äventyr, och dessa
små mästerverk hittar ni på www.planetsnowmobile.com

Med en gnutta tur
Som med många andra av våra resor
började även denna med en serie slumpartade händelser som sedan utvecklade
sig till en fantastisk upplevelse och gav
oss nya vänner för livet. Under flera år
har jag löst diskuterat med en vän från
Österrike, Branislav, om möjligheterna
att köra skoter i de nästintill hermetiskt

tillslutna Österrikiska alperna. I dessa
trakter anses det höra till gott uppförande att ta sig upp på bergstoppar glatt
joddlande i grupp, sammanbundna med
rep runt midjan, iförda läderbyxor och
roliga hattar på huvudet. Inte med vrålande 2-taktare.
Nåväl, när de möjligheterna väl utretts och förkastats drog sig Branisilav
till minnes att hans vän Helmut kanske
kände till något område i Italien där skoteråkning var mer accepterat. Efter några veckor får jag ett SMS av Branislav
med ett italiensk nummer följt av namnet
Chris. Naturligtvis skrev jag snabbt till
denne Chris och hoppades på svar. Jag
behövde inte vänta länge.
-I’m in Las Vegas but home soon,
meet me in two weeks! I will fix all, var
svaret jag fick.

Internet
Med risk för att upprepa mig vill jag återigen varna för att ytliga internetkontakter
inte alltid leder till bra saker. Men efter-

som jag är född med tur som en lodis
inlåst på Systembolaget efter stängning
upplevde vi det inte som ett problem.
Trygg i förvissningen om att vår nyfunne
vän Chris säkert ordnat det för oss lastade vi därför släpvagnarna och klämde
in oss i två bilar och satte av söderut.

Europaväg 45
Europaväg 45 är en märklig tilldragelse.
Den passerar min husknut ovanför Östersund med sisådär en kilometer till
godo och slutar längst ner på tån på den
italienska stöveln. En skitlång väg kort
sagt. Följaktligen är det fullt möjligt att
slå på farthållaren ovanför Östersund
och med korta stopp för tankning färdas
hela vägen ner till Italien utan att nämnvärt behöva fundera över vägvalet. Strax
söder om staden Bolzano i norra Italien
blir det dock snabbt mer spännande.
Från Bolzano och till vårt mål handlar
det om en västlig förflyttning på omkring
140km. I realiteten är det nästan det
dubbla avståndet och tidsmässigt näs3-10/11

Utanför vårt bed and breakfast.

:

Vy vid vår avlastningsplats en
kilometer ovanför staden.
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5 av 6 åkare, Emil fotar
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Lokal arctichandlare
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tan fem timmar och på serpentinvägar
som får det norska vägnätet att framstå
som riktigt välutvecklat.

Mazzo Di Valtelina
Vi anlände sent om natten till den lilla
staden Mazzo di Valtelina. Chris mötte
upp oss utanför sitt hus och hälsade
oss välkomna. Efter en kort presentation följde Chris med oss för att visa var
vi skulle bo. Vi blev inkvarterade på ett
vandrarhem som Chris ordnat åt oss,
någon kilometer från butiken. Vandrarhemmet var egentligen en nyrenoverad
hel våning som vi fritt disponerade.
Morgonen efteråt kom en liten tant och
dukade upp en fantastisk frukost åt oss
och vi kunde för första gången studera
dalgången i dagsljus. Staden var gammal, det gick fort att konstatera. Allt var
byggt helt i sten med små, slingriga
gator och trånga gränder. Längs efter
dalgångens sidor klängde terrassodlingar och små lantgårdar. Våren hade
precis kommit till dalen och överallt var
det fullt av människor som arbetade
med att städa upp efter vintern och
förbereda inför den stundande våren.
Vackert så det förslog.
Vi plockade ihop våra tillhörigheter
och gjorde oss klara för att bli upphämtade av Chris. Han tog med oss tillbaka
till sin firma och visade oss runt i butiken och i verkstaden. Det visade sig
att Chris var i vår egen ålder och drev
skoterfirman New Racing sedan några
år tillbaka tillsammans med sin flickvän.
Själv hade han tävlat under flera år och
bland annat kört en del race i Finland.
Han visade stolt upp förstasidan på senaste numret av en italiensk skotertidning där han prydde omslaget med sin
M1000.

Gästfrihet
Med den något ytliga kontakt vi lyckats
etablera över ett fåtal sms under de
senaste veckorna i färskt minne hade
vi inte alltför högt uppskruvade förväntningar på vilken hjälp vi skulle kunna få
av Chris. Vi hoppades kanske på några
timmars guidning så vi inte skulle vara
helt bortkomna och det spekulerades
om att vi kanske till och med skulle
kunna hyra verkstaden några timmar
på kvällarna för fixa sådant som ibland
brukar kunna gå sönder. Chris lyckades med konstycket att vida överträffa
alla våra vildaste förväntningar på sitt
värdskap. På frågan om han hade tid
att guida oss en förmiddag höjde han
ögonbrynen och svarade att han tänkte
hänga med oss så länge vi stannade.
-Firman då, måste du inte jobba?
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-Äsch, det löser sig, jag vill hellre köra
skoter.
En sådan inställning inger naturligtvis respekt och sämre blev det inte
några dagar senare när vi en morgon
bevittnade hur han leende kom gående
nedför yttertrappan med hjälmen under
armen samtidigt som koppar och fat ven
omkring honom. Ingen av oss behövde
någon översättning för att förstå att den
mycket upprörda och gälla rösten som
hördes inifrån huset, inte var särskilt
imponerad över den snabbt påkomna
semestern på 14 dagar tillsammans
med oss. Att vi egentligen inte alls likt
vikingar kommit för att skövla dalgången
och våldföra oss på Vatikanens alla påbud hade vi kanske inte varit tillräckligt
noggranna att poängtera för henne under de inledande barrundorna. Hon var
nog egentligen bara omtänksam och
orolig för att Chris skulle hamna i dåligt
sällskap.
De kommande två veckorna var inget
annat än en ren uppvisning i gästfrihet
och en otrolig hjälpsamhet. Chris och
hans flickvän, som nu mjuknat betänkligt sedan hon addat allas flickvänner på
Facebook, ordnade utflykter i bergen,
fixade reservdelar, ersättningskotrar och
toppade med att bjuda in oss alla på en
äkta italiensk familjemiddag hos Chris
föräldrar.

Strandraggare
Tror du fortfarande att Italien bara består av dryga strandraggare som stjäl
blyga svennars blonda flickvänner, med
sina snitsiga skjortor, putsade skor och
fåniga fallenhet för romantiskt pladder.
Då ska du anmäla dig på min expedition bums för en omgång sedeslärande
smisk på stjärten! Och låt nu detta bli
en läxa, Italien är tvärtom fullt av oerhört
trevliga typer som dessutom åker snöskoter. Så bara för att din morsa blir röd
om kinderna och farsan svart i blicken
när Riva del Garda -84 kommer på tal,
behöver inte det betyda din farsa har
rätt och dina sydeuropeiska drag inte är
en slump. Men jag skulle ändå inte låta
Chris eller hans andra polare komma
närmare min flickvän än 12meter, men
det är en annan historia.

Fri skoteråkning
Dalen som staden Mazzo di Valtelina
ligger i, är unik på det vis att skoteråkning är tillåten fritt i bergen. Så vitt jag
vet är det en helt unik lokal lagstiftning
som gör detta möjligt och i grannkommunen såväl som resten av de italienska
alperna får du nöja dig med att åka lift
upp på toppen eller svettas i en klät19

tersele om du vill kolla in utsikten. Mina
stående ovationer till dessa lokala politiska hjältar vars goda föredöme borde
tas efter av alla lagstiftare i alpländerna.
Kan vi hoppas på ett ministeringripande
av Berlusconi? Han tycks ju ha de flesta
andra grabbiga kvalifikationerna som följer med livet som skoteråkare.
Som jag tidigare nämnt var våren
kommen till den lilla dalen men 2000
meter längre upp regerade fortfarande
Kung Bore. För att ta sig upp till åkningen inleddes varje morgon med uppemot
en halvtimmes bilkörning längs smala
serpentinvägar, som av sitt åldriga utseende att döma, lika gärna kan ha byggts
för romerska fotsoldater någon gång
före Kristus. I många av kurvorna längs
efter de branta bergsvägarna fanns
små tempel med blommor och madonnor. Jag vet faktiskt inte exakt varför de
byggts, men jag vill gärna tro att inte alla
var de minnesmärken över trafikolyckor
som de såg ut att vara.

Inget puder
Vi kom för sent på säsongen för att uppleva den berömda pudersnön i området,
men det var kanske lika bra eftersom
våra ynkliga 600:or inte riktigt levde upp
till förväntningarna man får på en hårdpackad crossbana vid havsnivå.
Under de inledande dagarna prövade
vi oss fram i nya områden varje dag för
att försöka hitta den bästa åkningen.
Terrängen var varierad och det fanns
både skogsåkning och stora bergsidor
för klättring. Det fanns också ganska
gott om leder även om de inte verkade
underhållas särskilt mycket. Åkningen
var förstås smått fantastisk även om
vädret varierade en del under tiden vi
var där. En av höjdpunkterna var den
dal, som jag tänker hålla hemlig, som
vi hittade de sista dagarna på resan.
Hundratals stora och små kullar och
branter, perfekta för att bygga hopp i eller andra dumheter. Men som sagt, den
är vår lilla hemlighet tills vi utforskat den
ännu en gång.
Tiden gick fort och resan led mot sitt
slut. Tack vare Chris och hans vänner
har jag fått en helt annan bild av Italien,
och dessutom ett äventyr jag tror mycket få andra skandinaviska skoteråkare
fått uppleva.
Resan hem till Sverige gick bra. Det
var ett litet gäng glada men trötta gossar som klev ur bilarna på svensk mark
och sköljde bort smaken av italienska
primörer ur munnen med en sönderkokt
varmkorv och en varm Fanta på Statoil,
ovanför Jönköping.

20

3-10/11

162,8 hk!

(Dynotech Research USA för American Snowmobiler)

Utsedd till Snowmobile of the Year 2011!
(Snowgoer magazine USA i november)

• 4-cylindrig 4-taktsmotor med 5 ventiler per cylinder och över 160 hk
• EXUP avgasventil för högre effekt, klart bättre vrid och lägre förbrukning
• Camoplast Back Country matta med 44 mm kamhöjd som standard
• Först i världen med EPS (elektrisk servostyrning) för snabbare, säkrare körning
• Bästa driftsäkerheten, högsta kvaliteten och 2-års garanti och fantastiska priser
Apex SE: 153.900:- / Apex X-TX: 162.900:- (rek. ca-pris inkl. moms)

Köp med 0% ränta fram till 15 december!
Besök din Yamaha-återförsäljare för ytterligare information

Apex SE och Apex X-TX
www.yamaha-motor.se

De halvlånga
maskinerna slutar
aldrig att förvåna
och visst är det här
äventyrarens val?
Eller?
Text: Björne & Stefan
Bild: Björne & Klockar

A

tt bygga en snöskoter som passar bra till all slags körning är,
om inte omöjligt, i alla fall ganska
svårt. Då det gäller ledkörning vill du ha
en maskin som har brett mellan skidorna
samtidigt som stötdämperiet ska vara
bastant och bestämt. En maskin byggd
för djupsnön kräver ganska precis, motsatsen. Resultatet av att försöka bygga
någonting efter dessa förutsättningar
kan väl inte bli annat än dåligt och bygga
en maskin för alla förhållanden borde väl
bli i det närmaste omöjligt? Njae, eller
rättare sagt nej, inte omöjligt. Allroundmaskinerna idag är faktiskt förvånansvärt bra och kanske det ultimata valet för
dig som både vill åka led, men samtidigt
också våga dig ut i lössnön på äventyr.
Jag känner mig väldigt sällan hämmad i
min körninig på led med en hybridmaskin, trots att den är lite längre och tyngre. I vissa fall då leden är isig kan det
kännas säkrare och mer förlåtande med
en lite längre maskin. Naturligtvis är en
kort ledmaskin bättre då den är specialiserad för ändamålet, framförallt om du
tänkt köra enduro eller helt enkelt bara
gillar att dundra led så fort du bara kan. I
djupsnön fungerar en hybridmaskin ganska bra, men ganska naturligt inte lika
bra som en renodlad lössnömaskin, som
i sin tur är värdelös på leden.
Okej, vi har så här långt alltså tagit
fasta på att en hybrid, halvlång maskin, crossover och allt annat vi kan
kalla dom är en bra allroundmaskin för
all slags körning. Så länge du vet vad
du kan förvänta dig av en maskin som
är bra på mycket men aldrig bäst så är
hybridsegmentet riktigt vettigt. Håll i dig
för här kommer 2011 års bidrag till allroundkörningen.

Yamaha
Ett av de mer hårresande ögonblicken
i min 14 åriga historia som snöskoterjournalist var när Yamaha presenterade
sin RX1:a våren 2002, på Walles fjällhotell. Tonerna av filmmusiken till “2001
A space odyssey” och en rökmaskin
lade grunden till mystiken, innan RX1:an
24
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avtäcktes och startades. Håret på skinkorna reser sig fortfarande när jag tänker på ögonblicket och jag måste säga
att ingen annan modellpremiär har varit
mer dramatisk än just denna. Det kan
vara en av anledningarna till att Yamahas speciella fyrtaktare alltid har en stor
plats i mitt skoterhjärta. Att Yamahas
maskiner är speciella och skiljer ut sig
från mängden, behöver du inte betvivla
en sekund. De har alltid gått sin egen
väg men har på sistone också lyssnat
lite på vad som önskas av slutkunden,
men samtidigt presenterat nyheter som
aldrig förfrågats. Yamahas nya servoassisterade styrning har nog ytterst få
frågat efter och vi blev minst sagt överraskade när Yamaha helt plötsligt kunde
erbjuda oss just denna tekniska innovation på några av årets modeller. Jag vill
inte sträcka mig så långt att detta skulle
vara årets uppfinning men kan samtidigt
se ett användningsområde för lite hjälpstyrning, framförallt på den tyngre och
biffigare fyrcylindriga Apex-modellen.
Servostyrningen gör faktiskt arbetet lite
enklare och när man väl har fått tillfälle
att köra en servomaskin så ser jag ju fördelen och så länge den tillagda vikten i
och med denna anordning håller sig till
ett par kilo, borde alla maskiner vara utrustade med servo. Den lätta styrningen
framhävs, men man glömmer lätt bort att
elaka slag på skidorna också sållas bort
och att man därmed slipper få styret slaget ur händerna i tid och otid.
Apex X-TX och FX Nytro X-TX heter Yamahas bidrag till den halvlånga
hybridklassen och det har hänt relativt
lite då det gäller uppdateringar sedan i
fjol. Mycket talar för att det kommer att
hända mer grejer till 2012. Vi ska i alla
fall dra igenom det som är gjort så håll
i hatten.

X-TX
Yamaha Apex X-TX har sina rötter i
modellen RX-1 som slog världen med
häpnad redan vintern 2003. Lite elakt
kan vi säga att dagens Apex-modeller
är kraftigt uppdaterade RX-ettor, men
både du och jag vet ju att det hänt mer
än så genom åren. Provkör en RX-1
och jämför den med årets Apex så förstår vem som helst att det här är en ny
maskin, dock med vissa gemensamma
delar lånade från sin anfader. Årets
uppdaterade Apex X-TX betyder i korta
ordalag, omarbetad 4-cylindrig 150 hk+
fyrtaktsmotor och styrservo. Vi har redan
i nummer ett och två denna säsong gått
igenom alla stora tekniska förändringar
hos Yamaha. Med risk för att verka tjatig så hoppar vi över det tekniska för att
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istället grotta ner oss i hur en Yamaha
upplevs i fält.

Mycket snack
Det är alltid mycket snack om fyrtakt
och extra vikt. Faktiskt av en anledning.
Yamaha och deras fyrtaktsmaskiner har
många fördelar, men brottas också med
en övervikt med en jämförbar 2-taktsmaskin. Detta spelar egentligen ingen roll
om vi pratar om arbets- och touringmaskiner, men har desto större betydelse
på sportsidan. En Apex X-TX väger
fulltankad i gränslandet runt de 300 och
Nytron ett trettiotal kilo mindre. Trots att
Yamaha trixat bort mycket av den tunga
känslan är de tyngre än det mesta på
marknaden. Vad gör det då? Om man
bortser från att det är riktigt drygt att
lasta eller få loss en fastkörd maskin
med några extrakilon så ställer det lite
extra krav på dig som chaufför. Vi brukar
alltid säga att farten är den bästa vännen
om man ska ut i djupsnön med en tyngre
maskin och detta ordspråk passar riktigt
bra på både Apex och Nytro XTX. Båda
Yamahas X-TX:er har 44 millimetermatta
och är 144 tum långa vilket är ett minimum för dessa modeller, framför allt för
Apexen som har riktigt mycket motor. I
mitt tycke finns det betydligt bättre maskiner för djupsnökörning i lägre hastigheter, framför allt i låglandet där du vill
ha en lättare maskin för att enkelt kunna
ändra riktning mellan träden. Visst, man
vänjer sig vid allt, men har du en lättare
maskin att vänja dig vid från första början blir slutresultatet bättre. Jag tycker
att Apexen gärna “dyker” i djupsnön när
du ska svänga i lägre hastigheter och
inte har hjälp av farten att hålla uppe den
tunga framändan. Samma gäller för Nytro X-TX och båda dessa fyrtaktare trivs
bättre när motorn går på fullvarv och
gyrokrafterna hjälper maskinen att hålla
samt ändra kurs på förarens order istället för tvärtom. Det är fruktansvärt lätt att
bli passagerare på en Yamaha och det
gäller att ta kommandot, vilket faktiskt
inte är det lättaste, men det går. Själv är
jag ganska lång och har därför ett övertag samtidigt som Micke Ljungberg här
på redaktionen är 1,70 lång och är allt
annat än en passagerare då det gäller
att hantera båda dessa X-TX:er. Som
sagt, ta kommandot, det hela är en vanesak!

Nytro X-TX fungerar riktigtbra på leden, och tillfredsställande i snön bara du kör in
dig på modellen.

Nytro och Apex X-TX
Hybridsegmentet har börjat spreta lite
grann och det finns numera förgreningar
som pekar lite mer åt ledhållet samtidigt
som andra är betydligt mer offpistvänliga. Både Nytro och Apex X-TX tillhör

Har du bestämt dig för att lära dig köra fort på leden med Apex X-TX så går det
faktiskt. Ta kommandot.
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utan tvekan förgreningen som spretar
åt ledhållet och har mycket gemensamt
med till exempel Arctic Cats F8 EXT
som också den känns lite för klumpig
för djupsnön. I vanlig ordning gäller det
att du tar dig en riktig funderare då det
gäller din körning. Vad är du ute efter
och hur vill du köra snöskoter? Yamahas
bidrag till hybridsegmentet är fantastiskt
trevliga och kan beskrivas som ledmaskiner som du kan ta en svängom med
i snön, men den har sina begränsningar
om man jämför med konkurrensen. Ser
man däremot till ledegenskaperna kan
man se det hela ur en annan synvinkel
då både Nytron och Apexen är fantastiska, båda på sitt speciella sätt. Apex
X-TX har först och främst motorn som
sitt trumfkort. Den “nya” uppdaterade
insprutade fyran är extremt stark och
faktiskt den starkaste icke överladdade
fyrtaktaren genom tiderna. Vi har sett
bromspapper som skvallrar om en effekt på över 160 hästar!! Denna tillgång
gör tillsammans med körställningen hela
maskinen då den känns komplett som
sport-tourer för leden, och framförallt en
favorit för mig personligen.

Nytro X-TX
Att slå ihop Nytromodellen med Apex
och stoppa dom i samma fack är så
fel det bara kan bli. Den trecylindriga
Nytron tillhör en nyare generation och
är betydligt smidigare än sin fyrcylindriga broder. Visst den har några år på
nacken nu, men har å andra sidan blivit
uppdaterad flera gånger sedan 2008
då den introducerades med pompa och
ståt. Den är lättare, smidigare och känns
modernare samtidigt som den också
saknar lite hästkrafter och en cylinder
när man jämför den med Apexen. Just
avsaknaden av effekt stör inte, även om
man kan sakna det där lilla extra som det
finns massor av i Apexen. Nytron känns
lite mer sofistikerad och snällare vilket
märks på leden men framförallt i snön
där den är lite mer medgörlig. Vilken ska
man välja då? Ja det är svårt att säga.
Enligt mig så är Nytro X-TX lite mer allround medan Apex X-TX känns lite mer
ämnad för leden, samtidigt som den
fyrcylindriga motorn är helt fantastisk.
Vilken du än väljer av dessa två så blir
det ju en Yamaha i alla fall!

Pionjären
Vem som än utropar sig som pionjären
inom hybridsegmentet, känns det som
om Polaris alltid haft en stark position
här. I år hittar vi en blandning mellan
nytt och gammalt och förvånande nog
också förhållandevis få modeller. Polaris
26

brukar ha en förkärlek till att krångla till
det hela och ha en uppsjö olika maskiner inom samma genre. I år hittar vi den
fantastiskt fina 800 Switchback Assault
144, den på alla sätt trevliga 600 Shift
136, och snålisen 550 Shift 136 i denna
klass. Och vi börjar väl med ekonomimodellen Shift som haft som sin yttersta
uppgift att lura folk att den inte bara
är billig utan också mesig och intetsägande.

Shift
Till att börja med måste jag ställa mig
upp och slå ihop händerna, flera gånger
på raken. Applåd kallas det visst. Jag vill
applådera den jänkare som kom underfund med följande idé. Vi tar en befintlig
plattform, förser den med billigare dämpare, tar bort alla dekaler och allt annat
som kan upplevas som flärdfullt och lite
extra, för att skapa illusionen av en riktigt
billig skoter, samtidigt som vi också säljer den asbilligt. Konceptet är klockrent
och har tagits emot med öppna armar
av konsumenterna som fattat att man
för en vettig peng får en plattform man
sedan kan utsmycka efter eget tycke. I
mitt tycke är Polaris ensamma om detta
tilltag, vilket jag applåderade för några
rader sedan. Själv är jag av uppfattningen att en skoter ska vara stryktålig
och ha så lite krimskrams som möjligt
på sig. Årets Shift 136 finns i två olika
utföranden, eller med två stycken motoralternativ rättare sagt eftersom de är
nästintill identiska i övrigt. Det som skiljer den fina och pigga insprutade vattenkylda 600:n mot den billigare fläktkylda
550:n är förutom motorpaketen också
variatorerna och instrumenteringen som
är digital på 600:n och analog på 550:n.
I övrigt är det samma maskin. På dessa
två hittar vi Ryde FX MPV dämpare runt
om, som gör sitt jobb till en viss gräns,
och gör detta bra. Vi hittar konstigt nog
också Gripper-skidor vilket strider lite
mot hela snåltänket, då Polaris har billigare varianter som skulle vara ett mer
logiskt val. Men det är bara att tacka och
ta emot. Ja just ja jag kom just på att
550:n har något mindre kammar i och
med den lite motorsvagare motorn, 34
millimeter mot 38 millimeter. Just kamhöjden kan tyckas vara lite snålt tilltagen,
men faktum är att den är utmärkt och tilllåter motorerna att orka med respektive
matta i snön. Dessa två fungerar skapligt på leden och skapligt i snön, precis som de var tänkta alltså. Det skiljer
i runda slängar 15 tusen spänn dessa
emellan, och enligt mig är det värt varenda spänn för att välja 600:n som är
helt fantastiskt bra. Visst, 550:n fungerar

Shift 136 är den perfekta instegsmaskinen för den som inte bryr sig om bling-bling.

Switchback 800 är förvånansvärt fin på leden samtidigt som den fungerar riktigt bra i snön, trots ganska blyg matta.
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som en ren instegsmaskin, men lämnar
ganska omgående mer att önska då den
är i tamaste laget. Jag tycker att man kan
hoppa över den och rikta in sig direkt på
den mer underhållande 600:n.

Switchback Assault
Ny för i år är Polaris värsting Switchback Assault 144 som med sin mix mellan Rush och RMK verkligen ser ut att
kunna föra den fina hybridtraditionen
vidare in i nästa årtionde. Låt dig inte
luras att det här skulle vara en lite bredare RMK, detta är en maskin som är
byggd in i minsta detalj för att vara så allround som det bara går. Den här maskinen saknar RMK framvagnen med den
brantare styrstången och mer svängradie. Vi kan istället se att Polaris valt att
stoppa på den mer ledanpassade Pro
Ride framvagnen. Lika gäller för boggin
där Switchbacken inte fått RMK-boggin
som pivoterar för mycket och inte alls
passar för ledkörning. Här hittar vi istället en för Switchbacken egen boggi som
också är lite uppvinklad i bakkant för att
bli mer lättsvängd på leden. Numera är
alla Polaris maskiner försedda med fjäderklädda dämpare och bortglömda är
luftvarianterna med tvivelaktig funktion.
Stötdämperiet är fast och fint och är avsett för aktiv ledkörning utan att vara för
hårt. Även om det nu sitter en ganska
bra nyutvecklad Cobra-matta på Switchbacken så är kamhöjden blygsamma 34
millimeter, vilket är på tok för lite nu när
den omarbetade 800 motorn äntligen
verkar ge den effekt den är ämnad för.
Motorn ja, den har det varit ganska tyst
om i Polaris presskit. Stora delar av motorn är omarbetad och förenklat kan vi
säga att toppen, vevaxeln och vevstakarna är kvar sen 2010. CFI 2:an som vi
kan kalla den har till i år bara två spridare
(som är nya) som i sin tur är omvinklade.
Spjällhuset är modifierat då det numera
går en länkarm ner till oljepumpen. Fuelrailen är ny då det numera sitter fueldampers vid båda spridarna som i sin
tur ska se till att arbetstrycket förblir
konstant. Vi håller återigen tummarna för
att Polaris fått ordning på insprutningen
och ska vi lyssna på internetskvallret
från staterna verkar det vara så.
I vanlig ordning så funkar Switchbacken utmärkt både på led och i djupsnön
även om vi gärna sett en högre kamhöjd,
men vi får väl inse att det här är en allroundmaskin som ska passa till lite allt
möjligt.

De gröna
Det känns tydligt att Arctic Cat har delat
sitt hybridsegment i två läger i och med
3-10/11

F8 Sno Pro EXT och Crossfire 6 och
8. Vi pratade tidigare om förgreningar
och det är tydligt att F8 EXT är betydligt mer ledanpassad än den lite vildare
och legendariska Crossfire-serien. Just
Crossfiremodellen är helt underbar och
den sista modellen som fortfarande har
gener i sig från den legendariska F7:an.
För er som glömt bort den kan vi säga
att F7:an är den enda maskin som vunnit vårt BLS-test fyra år på raken och än
idag är bland det snabbaste man kan
sitta på trots att den numera har hela
åtta år på nacken. Vi börjar med att rota
igenom vad årets Crossfiremodeller har
att erbjuda.

Crossfire
Namnet Crossfire osar snabbhet, vildhet och svårkördhet och är den sista
i sitt slag då den står med ena benet i
det förgångna medan det andra står i
nutiden. Mycket av chassikonstruktionen härstammar från 2003 då F7:an
presenterades och detta är både på
gott och ont. Fördelen är att modellen
är utprovad, uppdaterad och därmed
också extremt hållbar och driftsäker.
Nackdelen kan vara att den känns lite
daterad och ombyggd från att vara en
klassisk sittmaskin, till någonting som
påminner om en modernare “ståuppmaskin”. Känslan blir lite tudelad och du
måste köra in dig lite på modellen innan
du kommer överens med den. I år finns
Crossfiren i två olika utföranden och vill
du sticka ut lite extra så är det Crossfire
8 Sno Pro LE du ska ha och nöjer du dig
med med lite mindre att åka med, heter
maskinen Crossfire 6. Åttan har som
namnet avslöjar all utrustning och lite till
eftersom LE i alla lägen i Arctics värld
betyder Limited Edition, vilket brukar betyda allt av allt. I detta fallet betyder det
teleskopstång, 43 literstank, M-dyna,
Sublime-grön färg. I och med valet av
åttan får du en av skoterhistoriens vassaste motorer som utan tvekan levererar 160 hästar med en sån arrogans att
självaste Zlatan upplevs som ödmjuk.
Första bekantskapen med Arctics fina
800-kubikare är riktigt trevlig då den är
fantastiskt rapp och upplevs som trimmad snarare än en pålitlig standardmaskin. Just denna egenskap ger den här
ganska aviga maskinen dess själ och
en sån där gammal Arctic-känsla som
skänkt det gröna märket en stämpel
att vara vilda och svårkörda. Körställningen på Crossfiremodellerna är inte
direkt trevlig men är samtidigt optimal
för extrem ledkörning och inspierad ståuppkörning i lössnön. I vanlig ordning
när det gäller de här bestarna så är du
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tvingad att köra, inte åka. Aktivt arbete
betalas tillbaka med utmärkta egenskaper i de flesta fören, samtidigt som den
är direkt otrevlig för långkörning och touring. Du lär vara ganska säker på att du
vill ha en Crossfire innan du köper en för
det finns betydligt mysigare maskiner att
köpa om du vill ha en trevlig skoterkompis att puttra runt med, kolla då hellre
på en Shift eller dylikt. Är du spekulant
på en Crossfire 8 så kommer du att få
möjligheten att välja mellan 38 eller 57
millimetersmatta vilket kan kännas lite
förvirrande. Vad ska man välja? Återigen, tänk riktigt noga igenom hur du vill
använda din maskin. Kör du mest led eller offpist? I mitt tycke ska Crossfiren gå
mest bredvid leden medan F8 EXT som
vi kommer till lite senare är den ultimata
ledanpassade hybriden. Jag hade utan
att tveka valt den tuffare 57 millimetersmattan som ger din maskin ännu bättre
lössnöegenskaper. Men bestäm dig
snabbt för troligen kommer maskinerna
med 57 millimetersmatta ta slut först
och dessa har också en lägre drevning
i Diamond Driven! Väljer du 600 kubikaren så har du inget annat val än att ta
32 millimetersmatta som erbjuds såvida
du inte väljer att stoppa på en värre själv.
Crossfiremodellerna har också justerbar
bredd på framvagnen då du kan välja
mellan 106 till 111 centimeter vilket kan
vara trevligt att variera mellan beroende
på vad man är ute efter för egenskaper.

F8 Sno Pro EXT
EXT är allting Crossfiren inte är och vi
tackar för Arctics vänlighet att bygga en
maskin som passar den vanliga människan. I och med det trevliga Twinsparchassits intågande i Arctic Cats
sortiment har två avgörande saker hänt.
Ett. Arctic Cat har numera en plattform
som används över stora delar av sortimentet som upplevs som lättkörd och
trevlig. Detta chassi får dig att känna dig
som en duktig skoteråkare som har koll
på läget samtidigt som det är fruktansvärt ergonomiskt, och användarvänligt.
Två. Nackdelen med detta chassi tog
vi upp under punkten 1. Enligt Arctics
hardcorefans ska en maskin varken vara
mysig eller bra, den ska vara läskig och
värst. Jag kan hålla med om att Arctics
själ gått lite förlorad i och med nya Fserien, men inser också att detta chassi
är betydligt bättre för 95 procent av alla
skoteråkare. Nya F-serien fick ingen bra
start då den från dag ett ansetts var ful
och tjock, vilket kanske stämmer Det
många glömde bort är att den alltid varit
snabb, ja snabbast vilket den bevisade
under BLS 2009! Årets F8 EXT är som
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jag nämnde tidigare mer anpassad för
leden än till exempel Crossfiremodellen.
Skulle jag vara en person som gillade att
transportera mig långa sträckor i snabbt
tempo på dålig och bra led samt däremellan svänga av ut i snön för att förstöra en fin hängdriva skulle det här vara
maskinen för mig. Arctic understryker
dock att det här är en lite längre maskin
för leden eftersom den varken har teleskopstång eller justerbar framvagn. Lite
längre matta med 38 millimeterskammar
gör ingen hybridmaskin, däremot breddar den användningsområdet lite. Enligt
mig så är det ingen nackdel att ha en lite
längre matta till denna best, då återigen
800 motorn blir det stora samtalsämnet.
Visst, chassit är utmärkt och gör maskinen neutral, trots de 160 kusarna. Den
här maskinen är fantastiskt snabb och
hellre ett alternativ för dig som funderar på den korta F8:an. Du har samma
stötdämperi i framvagnen i och med
de kompetenta Fox Float 2 dämparna
medan det sitter Fox Zero Pro i boggin.
Ta dig en funderare och se till att ta en
ordentlig provtur innan du bestämmer
dig för vem du är. F8 EXT eller Crossfireåkare?

Renegade allt av allt
Den mest omfattande modellserien hos
Ski-Doo med hela sex stycken olika modeller är även i år Renegade. Trenden
håller alltså i sig och till i år hittar vi alltså
ytterligare en Renegade i programmet.
Detta trots att den för Sverige specialanpassade Renegade Touring utgått ur
sortimentet. Då inser den begåvade att
det måste finnas minst två nya maskiner
till i år!
Renegade har nu fyra olika underkategorier vilka är Sport, Adrenaline och X
som är lite mer ledpiskare, samt Backcountry X som är mer åt friåkningshållet.
Som du säkert förstår finns dessa modeller med mängder av motoralternativ
borta i USA och Kanada, det är till och
med så att dom har den gamla 800 Power T.E.K. som ett av motoralternativen.
Vi får istället nöja oss med det bästa,
vilket är helt okej! Den ena av de två
eller rättare sagt tre, nej vänta nu, fyra
nyheterna för i år är att Backcountry X
nu finns med den trevliga E-tec 600-motorn, som till i år alltså ersatt X-modellen
med samma motor. Den andra nyheten
är att snålvargen 600 ACE också hittat ner i en Renegade. Den tredje stora
nyheten är så klart att 800 E-tec ersatt
800 Power T.E.K. i Backcountry X. Sist
men inte minst har vi Adrenaline E-tec
600 H.O. som täcker upp hålrummet
som skapades efter X-modellen. Sedan

Vill du ha en riktig värsting med få vänliga egenskaper så är det här maskinen för
dig. En Crossfire 8 Sno Pro LE åker man inte på, den kör man. Som touringmaskin
är den här besten värdelös och riktigt otrevlig. Som ledracer och lössnökompis, underbar och en riktig värsting.
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Renegade med 600 ACE-motorn trivs bäst på leden och passar perfekt för nybörjaren eller den miljömedvetna skoterföraren.

finns det naturligtvis gott om mindre förändringar som vi naturligtvis ska grotta
ner oss i.
Har ni förresten tänkt på vilka krav vi
ställer på snöskotertillverkarna vad det
gäller uppdateringar? Det blir direkt gråt
och tandagnisslan om en skotertillverkare inte har en ny modell att presentera
och snudd på upplopp om det inte sitter
värre dämpare, högre kammar eller nya
skidor på de senaste modellerna! Tänk
om vi skulle ställa samma krav på biltillverkarna. Nej, där är vi istället väldigt
nöjda om det inte händer ett smack på
tio år, för då hålls ju andrahandsvärdet
uppe på bilen. Vi har räknat lite på det
här och med denna utvecklingstakt kommer skotrarna om tio år drivas av vatten
och ha stötdämpare med en diameter på
50 centimeter samt vara gjorda av luft!
Nu tar vi och går igenom vad Ski-Doo
har gjort för att undvika ett potentiellt
upplopp.

Olika som bär

Efter en bra led
finns det inte
mycket som hänger med den stabila Renegade X
4-TEC 1200.

Det finns till i år två minstingar i programmet och dessa är väldigt lika varandra
rent tekniskt, om man bortser från själva
drivlinan. Båda har dom den nya bredare Cobra-lättviktsmattan med 31,8 millimeter höga kammar, Brembo-bromsar,
SC-5M boggin, elstart, dragkrok och en
likadan dämparsetup. Rent visuellt ser
man inte heller någon skillnad mellan
Renegade Sport med 550F eller 600
ACE-motor. Det är istället när du startar
maskinerna skillnaden blir uppenbar. Där
den ena står för det allra senaste inom
motorteknik, medans den andra står för
den allra tidigaste. Men tro det eller ej så
är det faktiskt den äldre varianten som
får oss att dra mest på smilbanden vid
en provtur. Trots en så gott som identisk
effektsiffra på cirka 60 hästar upplevs de
helt olika. Mycket av detta beror naturligtvis på själva motorkaraktären hos fyrtaktaren med sitt breda register jämfört
med tvåtaktaren. Detta tillsammans med
den nya eDrive-primärvariatorn med sina
sex-armar, som för övrigt har sina rötter
hos Can-Am:s fyrhjulingar, ger en grymt
mjuk och lättkörd skoter som passar
perfekt för uthyrning och till nybörjaren,
eller varför inte till den som helt enkelt vill
ha en tystare och miljövänligare skoter.
Även om Renegade med 550-motorn
också är tyst lever den om betydligt mer
än fyrtaktaren, vilket ger en klart sportigare karaktär åt maskinen. Skulle man
mäta ren prestanda hos respektive skoter kanske inte skillnaden är enorm, även
om det upplevs så då det är mycket som
lurar sinnena. Nytt för i år är också att
man äntligen fått integrerade hookar på

styret och det gäller båda modellerna.
Slutsatsen måste vara att trots alla likheterna kommer dessa skotrar att hitta
helt olika köpare i vårat avlånga land,
inte minst beroende på prisskillnaden.

Ett steg upp
Tittar vi på nästa Renegade i sortimentet kommer den i Adrenaline-utförande
med en E-tec 600 H.O. under huven.
Den är också väldigt lik de två mindre
maskinerna i utrustningsväg och med
sin för Renegade speciella rödfärg. Men
med sin nästan dubbelt så starka motor
finns det ingen som är vid sina sinnens
fulla bruk som kan förväxla dom. För att
klara av denna enorma effektökningen
har man naturligtvis fått ta i lite mer på
stötdämparsidan. Fram sitter det HPG
Plus dämpare och bak i SC-5 boggin
de enklare HPG-dämparna, setupen
är inte alls stenhård utan ger istället
en behaglig och följsam skoter som
trivs bra på leden. En annan sak som
tyder på att skotern är mer ämnad för
led än djupsnö är mattvalet man gjort.
Det sitter nämligen en RipSaw-matta
med 31,8 millimeters kammarsom ger
skotern riktigt bra grepp på leden.
Därmed inte sagt att den gör bort sig
i djupsnön, för visst tar man sig fram
med hjälp av den 137 tum långa mattan och pigga 600-motorn. Just att den
är i Adrenaline-utförande gör att det
inte finns någon direkt intern konkurrens med sportmaskinerna heller. Den
är istället ett perfekt komplement för
den som vill ha lite mer matta och en
inte fullt så tuff och hård maskin som
MXZ X-RS är i jämförelse. Helt klart en
bra kompromiss som kanske saknades
lite i fjolårets lineup.

Värstingar
Då har vi bara dom tre tungviktarna
kvar att skriva om och vi börjar väl
med en till fyrtaktare. Den här har dubbelt så stor volym som ACE:n har och
130 hästar till sitt förfogande, det är
naturligtvis Renegade X 4-TEC 1200
jag talar om. Även i år kommer den
alltså i X-utförande till oss, vilket innebär grymma dämpare i form av KYB
Pro 36 piggyback bak i boggin med
hög- och lågfartsjustering av kompressionen och fram sitter det ett par HPG
Plus R med smidig returjustering.
Snygg är den också med sina röda
detaljer, kolla bara på boggiskenorna!
Precis som på sportmaskinerna hittar
man även här de nya robustare handskydden, vilka behövs i kombination
med den alldeles lagom höga rutan.
Vidare hittar vi också den sportigare

Visste du att: En genomsnittlig persons vänsterhand gör 56% av jobbet då du skriver på ett tangentbord.

X-dynan och att de nedre A-armarna är
gjorda i chrome moly.
Maken till stabil och trygg skoter efter
leden får man verkligen leta efter och
tankarna far direkt tillbaks till tiden man
spenderat på Mach Z och RX-1. Denna
jämförelse grusas dock direkt man viker
av från leden och ger sig ut i den ospårade terrängen. Detta betyder att den inte
alls förvandlas till en ubåt direkt snödjupet når över fotknölarna, istället tar man
sig fram överraskande bra även om man
visst känner av den tyngre motorn. Detta
beteende får man nog tacka den fina
44 millimeters PowderMax-mattan för
och att Renegade X 4-TEC 1200 är så
pass lätt som den ändå är! Till skillnad
från de enklare Renegade-maskinerna
har 1200:n den mer avancerade Multifunktions digitalinstrumentet med sina
många roliga funktioner. Att priset gått
ner med två lakan jämfört med i fjol är
också något som talar för den här hybriden!

Mer lössnö
De två kvarvarande Renegade-modellerna är båda av Backcountry X-utförande
och alltså lite mer lössnöinriktade än de
övriga. Till i år finns det alltså två motoralternativ för dig som vill spendera stora
delar av vintern i lössnön utan att för den
skull ha en extrem mountain-maskin. Nu
är det inte så himla mycket mer än den
justerbara spårvidden som skiljer Backcountry X mot det vanliga X-paketet då
man valt att stoppa på en likadan matta
på båda maskinerna. Men gissa om de
dryga tio centimetrarna som skiljer i
spårvidd gör skillnad! Till i år har man
valt att montera en lite högre ruta än tidigare och detta utan att det stör utseendet på skotern, alltså bara positivt tycker
vi. Backcountry X har också en betydligt
aggressivare körställning än de övriga
med sin 16 centimeter höga styrhöjare.
Då detta gör att man kommer längre upp
och fram på maskinen ökar kontrollen
vilket är att föredra i djupsnön. Kanske
lätta saker att åtgärda på sin egen maskin men ack så viktigt vid en provkörning. För att ytterligare markera att den
är mer inriktad på lössnö än de övriga
har man också stoppat på en burkrem.
Ska man jämföra med Lynx motsvarighet BoonDocker har man på Ski-doo
valt en kortare men bredare matta för att
uppnå flytet i snön, annars är de mycket
lika varandra. Känslan är, även om vi inte
körde dom emot varandra, att Lynx:en
kändes mer mountainbetonad än SkiDoo:n.
De två motoralternativen som finns
i Backcountry är de båda E-tec snur30

rorna på 600 eller 800 kubik. Där 800:n
är en svart skapelse som inger respekt
redan stillastående medans 600:n får en
gladare färgsättning likt den på 1200 X.
Oavsett vilken av dessa du väljer kommer du att få en mångsidig maskin som
tål hård ledåkning och älskar pudret.

Finsk sisu
Våra finska vänner hade redan ett brett
hybrid-program och det har till 2011 blivit ännu bredare och mer specialiserat.
Tiden då man kunde se en hybrid som
en förlängd sportmaskin är sedan länge
förbi och Lynx är en av de tillverkare som
har gått längst ifrån det ursprunget. Där
den mest extrema av Xtrim’erna snudd
på är en lössnömaskin och den snällaste
nästan är en touringmaskin. En sak som
dock är genomgående hos Lynx hybrider är att det alltid finns pulver i motorn,
både så det räcker och blir över. Nu för
tiden innebär inte detta att det bildas ett
stort tomrum på bensinkontot och att du
smutsar ner naturen onödigt mycket,
vilket ju är kanon! Detta tackar vi de
nya E-tec motorerna för vilka till i år har
hittat ner i alla Xtrim-modellerna utom
550-fläktisen.

Ny matta

Det går att stå på
efter leden med
båda Commandermodellerna då det
finns gott om kraft
i Rotax 600 E-tec.

På Xtrim 550 är det inte mycket som har
hänt sedan i fjol och rent visuellt måste
du ha diat en lokatt som ung för att se
någon skillnad. Om detta nu är något ni
vill skryta med kan jag tipsa er om att
man nu har vänt dämparna i framvagnen
upp och ner, samt lackat fjädrarna vita.
Detta beror på att det är nya dämpare i
framvagnen och nu sitter det alltså HPG
36:or runt om på hela maskinen. Vidare
står det inte heller längre SC på huven
och luftintagen har en lite ny utformning.
Tittar vi närmare i den tekniska specifikationen hittar vi en till nyhet. Mattan
har nämligen fått nya mått och mäter nu
406x3705 med 39 millimeter i kamhöjd.
Nu har mattan aldrig varit något vi klagat på hos maskinen då den alltid varit
mer än tillräcklig, men inte gnäller vi när
något blir ännu bättre! Någon måste ju
betala för kalaset också, men det är inte
du, för maskinen har till 2011 blivit ett
lakan billigare! Minstingen har också
samma smala spårvidd som värstingen
BoonDocker och det tillsammans med
den låga vikten ger i slutändan en riktigt
rolig och smidig maskin.

Commandern är
en perfekt skoter
att krypa omkring
med tack vare sin
långa och breda
matta.

Allt i ett
Den enda maskinen som har en viss likhet med en förlängd sportmaskin skulle
väl vara Xtrim SC 600 E-tec då den är
lite mer bredbent. Spårvidden är 108

Här ser vi de nya HPG 36:orna
som nu även sitter i framvagnen
på Xtrim 550.
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Lynx BoonDocker vet ni redan allt
om, men vi kan inte låta bli att visa
hur rolig den är.

centimeter i sitt bredaste läge precis
som Rave SC. I det breda läget går denna maskin oförskämt bra på leden och i
sitt smalaste läge ökar istället skoterns
smidighet i djupsnön. Vi hittar en likadan
matta som på 550:n och den fungerar
alltså riktigt bra både efter led och i pudret med sina 39 millimeters kammar och
146 tum i längd. Standardinställningen
på dämparna är åt det mjukare hållet
vilket ger en behaglig och skön känsla
i normalt ledtempo även när det är knöligt. Skruvar man däremot upp tempot
tenderar den att slå igenom när det blir
som djävligast, men precis som för Rave
SC som delar denna dämparsetup finns
det gott om justeringsmöjligheter för att
råda bot på detta.
Det finns förutom den längre mattan
andra fördelar gentemot sportmaskinen,
du får till exempel elstart och ett drag redan som standard. För att kunna burka
ordentligt hittar vi naturligtvis även en
burkrem på styret. Detta är en riktig allroundmaskin som klarar det mesta även
om den kanske inte briljerar och är bäst
i någon gren. Frågan är bara om den
är värd 20 000 mer än sin korta sportmaskinsbroder? Grejen är nog den att
Rave SC fått ett så himla bra pris, inte
att Xtrim SC är för dyr då den faktiskt är
billigare än i fjol.
Faktum kvarstår att detta är en riktig
mångsysslare som i mångt och mycket
ersätter tre specialiserade maskiner. Så
har du inte plats i garaget för en sportmaskin, en mountain och en touring kan
du ställa dit en Xtrim SC 600 istället.

Ny motor
Snäppet ovanför hittar vi en av våra
favoritskotrar denna vinter, Xtrim BoonDocker 800R E-tec! Den maskinen gjorde vi en djupdykning på i förra numret
och den lämnar vi alltså innan vi ens har
börjat. Jo, jag måste bara nämna att den
till skillnad från Xtrim SC 600 är billigare
än motsvarande sportmaskin och att jag
förstår varför men ändå inte, då den är
så bra.
När vi ändå pratar priser ser vi att
Xtrim Commander 600 E-TEC tagit
ett skutt uppåt i prislistan. Orsaken till
denna ökning hittar vi under huven på
skotern. I fjol satt här en 600 SDI-motor,
men precis som vi förutspådde hittar vi
nu istället en E-tec 600. I ren kraft betyder inte detta något då den lämnar ifrån
sig lika många hästar som SDI-motorn.
Men den kanske kan bidra med något
annat som är mycket viktigare på denna
typ av skoter, nämligen soppaförbrukningen. Nu var inte SDI-motorn direkt
törstig men E-tec insprutningen borde
3-10/11

ge dig några mil till på fjället och med lite
tur klarar du dig även utan glåpord från
apelsinskalarna. Även i år hittar vi den
50 centimeter breda och kaxiga 38 millimeters mattan på maskinen, vilken ger
skotern en otrolig bärighet i snön.
När man först sätter sig på maskinen
kan den upplevas som väldigt maffig och
man får lite touringvibbar av utseendet.
På leden upplevs den också lite som en
sådan då den är riktigt stabil med sin
breda matta. Efter leden är det absolut
ingen busmaskin även om motorn ser till
att det finns tillräckligt med kraft om man
vill köra fort. Där denna maskin istället
överraskar och förvandlas till något annat är när du beger dig ut i den ospårade terrängen. Helt plötsligt blir skotern
hur smidig som helst och du både surfar
och krypkör med lätthet, det utan att
köra fast! Commander är klart skönast
ståendes med sin rejält tilltagna styrhöjare. Precis som hos dess Xtrim kamrater hittar man även här en dragkrok och
en burkrem.

Limited
Vill du ha en Commander med all tänkbar
utrustning finns det en ny modell för dig
i år! Denna snygging har tilläggsnamnet
Limited och du känner igen den på den
vita färgen. Rent körmässigt upplevs
den kanske som ännu mera touring än
den ganska cleana standard Commandern. Viktpåslaget för all utrustning är
tio kilo, men detta till trots är det inga
problem att köra ospårat i djupt puder
med denna mångsidiga skoter. Vad är
det då som väger tio kilo och kostar 15
tusen? 10 kilo schyst röka i grossistled
kanske ni tänker då, om det stämmer vet
jag inte, men i det här fallet är det en tvåsitsdyna, en vit förvaringsbox, spade, extra verktyg och tillbehörskit som menas.
Många bra saker som säkert de flesta
Commander-köparna ändå kommer att
skaffa. Varför inte göra det direkt och få
en i mitt tycke snyggare skoter direkt.
Båda modellerna av Commander
har en Syncro-växellåda med två växlar
framåt, en för när man drar tungt och
en normal, samt neutral och back. Med
detta breda och roliga sortiment förstår
man varför 1 av 3 sålda skotrar i Europa
är en Lynx!

Det va de de
Det här var everything folks. Hoppas att
du fått en liten inblick i vad som bjuds
till denna säsong i hybridsegmentet och
att du fått lite mer kött på benen innan
du bestämmer dig. Lycka till på hybridjakten.
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Arctic Cat

Lynx
Xtrim 550
Motor

Xtrim SC 600 E-TEC/ Commander/ Limited

F8 Sno Pro EXT

Typ:
Volym cc:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:

Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
594,4
72x73
2xelektronisk DI 46
Elektronisk pump
2-1
114Hk@8000
Elektrisk

Typ:
Volym cm³:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:

Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
794
85x70
BEFI, 46mm
Injektion
2-1
163@Manuell

218/ 269/ 279
REX/ LXU

Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
LxBxH mm:
Tankvolym L:
Oljetankvolym L:

Twin Spar
AWS VII
Fox Float 2
241
Slide-Action
Fox Zero Pro
343
381x3660x38
Composite 6”
1092
3175x1200x47
-

134 900:-/ 129 900:-/ 144 900:Röd-vit-svart/ Röd-svart/ Vit-svart
BRP Sweden AB

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

142 900:Svart-grön
KGK

Motor

Typ:
Volym cc:
Borr/slag: 76x61
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:

Fläktkyld 2-cylindrig 2-takt
553,4

Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn: A-LFS
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram:
Boggi:
Dämpare bak:
Dämpare centrum:
Fjädringsväg bak:
Typ av matta cm:
Skidor:
Spårvidd:
Längd/Bredd/Höjd cm:
Tankvolym:
Oljetankvolym:

207
REX
HPG 36
210 mm
PPS-146
HPG 36
HPG 36
390 mm
41x370x3,9
CTRL II
97,5(+4,2) cm
323/112-116/121
39 liter
3,7 liter

Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn: A-LFS
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram:
Boggi:
Dämpare bak:
Dämpare centrum:
Fjädringsväg bak:
Typ av matta cm:
Skidor:
Spårvidd:
LxBxH cm:
Tankvolym:
Oljetankvolym:

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

87 900:Röd-svart
BRP Sweden AB

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

Chassi

Att äga

2xVM30 Choke
Injektion
2-1
56Hk@7000
Elektrisk

Ski-Doo

Chassi

Att äga

Motor

Chassi

KYB 36 R/ HPG 36
242/ 210 mm
PPS-146/ RCG-A
KYB 36/ HPG 36
KYB 46 PB/ HPG 36
390/ 340 mm
41x370x3,9/ 50x392x3,8
CTRL II
108(-4,2)/ 97,5(+4,2) cm
323x123-118x121/ 323x112-116x128/ 323x112-116x133
39/ 45 liter
3,7/ 2,8 liter

Att äga

Renegade Sport 550F

Renegade X 4-TEC 1200

Renegade Sport 600 ACE

Typ:
Volym cm³: 553,4
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:

Fläktkyld 2-cylindrig 2-takt
76x61
2xVM30 Choke
Injektion
2-1
56@6800
Elstart

Typ:
Volym cm³:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:

Vätskekyld 3-cylindrig 4-takt
1170,7
91x60
Elektronisk DI
Torrsump
3-1
130@7800
Elstart

Typ:
Volym cm³:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:

Vätskekyld 2-cylindrig 4-takt
600
74x69,7
EFI
Torrsump
2-1
56@7250
Elstart

Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare bak:
Dämpare centrum:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
LxBxH mm:
Tankvolym L:
Oljetankvolym L:

209
REV-XP
REV-XP
Motion Control
229
SC-5M
HPG
Motion Control
340
406x3487x31,8
Pilot 6.9
1077
3110x1217x1210
40
3,7

Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare bak:
Dämpare centrum:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
LxBxH mm:
Tankvolym L:
Oljetankvolym L:

235
REV-XR
REV-XP
HPG Plus R
229
SC-5
KYB Pro 36
HPG Plus
406
406x3487x44
Pilot 6.9
1077
3110x1217x1130
40
3,5

Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare bak:
Dämpare centrum:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
LxBxH mm:
Tankvolym L:
Oljetankvolym L:

213
REV-XP
REV-XP
Motion Control
229
SC-5M
HPG
Motion Control
340
406x3487x31,8
Pilot 6.9
1077
3110x1217x1210
40
2,1

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

85 900:Röd-svart
BRP Sweden AB

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

143 900:Svart-vit
BRP Sweden AB

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

105 900:Röd-svart
BRP Sweden AB

Motor

Chassi

Att äga

Polaris

Motor

Chassi

Att äga

Switchback Assault 800

600 Shift 136/ 550 Shift 136

Typ:
Volym cm³:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:

Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
795
85x70
Cleanfire Injection
Injektion
2-1
Manuell

Typ:
Volym cm³:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:

Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt/ fläktkyld
599/ 544
77,25x64/ 73x65
Cleanfire Injection/ 2xVM34
Injektion
2-1
Manuell

Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare bak:
Dämpare centrum:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
LxBxH mm:
Tankvolym L:
Oljetankvolym L:

212.7
Aluminium
PRO-RIDE
Walker Evans PB
229
Switchback 144 vinklad
Walker Evans Comp, just.
Walker Evans PB
368
380x3650x34
Gripper
1080
3200x1220x1220
43,5
-

Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare bak:
Dämpare centrum:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
LxBxH mm:
Tankvolym L:
Oljetankvolym L:

225/ 219
Aluminium
IQ
RydeFX MPV
254
IQ 136 kopplad
RydeFX MPV
RydeFX MPV
356
380x3450x38/ 380x3450x34
Gripper
1080
3048x1220x1232
43,5
-

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

134 900:Silver-svart
Polaris Scandinavia

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

99 900:-/ 85 900:Svart
Polaris Scandinavia

Motor

Chassi

Att äga

32

Motor

Chassi

Att äga

Motor

Chassi

Att äga

Yamaha

Apex X-TX
Motor

Typ:
Volym cm³: 998
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning: Torrsump
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:

Vätskekyld 4-cylindrig 4-takt

Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn: Dubbla A-armar
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare bak:
Dämpare centrum:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
LxBxH mm:
Tankvolym L:
Oljetankvolym L:

Aluminium

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

162 900:Yamaha Blue/ Candy Red
Yamaha motor scandinavia

Chassi

Att äga

74x58
39 mm Mikuni x4 EFI
4-1
150+@Elstart

40 mm H.P.G.
229
Dual Shock CK 144
40 mm H.P.G. PB, komp.
40 mm H.P.G.
368
381x3658x44
Crossover
1085
3000x1275x1210
34,6
-
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Crossfire 8 Sno Pro LE/ Crossfire 6 Sno Pro
Motor

Typ:
Volym cm³:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:

Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
794/ 599
85x70/ 73,8x70
BEFI, 46mm
Injektion
2-1
163@-/ 118@Manuell

Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
LxBxH mm:
Tankvolym L:
Oljetankvolym L:

Crossfire
AWS VI
Fox Float/ Fox Zero Pro
234
ACT CF
Fox Zero Pro
432
381x3581x38 Alt. 57/ 381x3581x32
Composite 6”
1067-1118
3073x1219x46
-

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

139 900:-/ 119 900:Sublime grön/ Svart
KGK

Chassi

Att äga
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Renegade Adrenaline/ Backcountry X 600/ 800
Motor

Typ:
Volym cc:
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning:
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:

Vätskekyld 2-cylindrig 2-takt
594,4/ 799,5
72x73/ 82x75,7
DI 46/ DI 52
Elektronisk pump
2-1
114Hk@8100/ +155@8150
Elstart

Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn:
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare bak:
Dämpare centrum:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
LxBxH mm:
Tankvolym L:
Oljetankvolym L:

216/ 215/ 218
REV-XP
REV-XP
HPG Plus/ HPG Plus R
229
SC-5
HPG/ KYB Pro 36
HPG/ HPG Plus
406
406x3487x31,8/ 406x3487x44
Pilot 6.9
1077/ 975-1019
3110x1217x1210/ 3110x1204x1130
40
3,7

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

123 900:-/ 136 900:-/ 151 900:Röd-svart/ Svart-vit/ Svart
BRP Sweden AB

Chassi

Att äga

DROP
RIDER
HARDG
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FXNytro X-TX
Motor

Typ:
Volym cm³: 1049
Borr/slag mm:
Bränslesystem:
Smörjning: Torrsump
Avgassystem:
Uppgedd effekt/varv:
Start:

Vätskekyld 3-cylindrig 4-takt

Uppgedd torrvikt kg:
Tunnel:
Framvagn: Dubbla A-armar
Fjädring fram:
Fjädringsväg fram mm:
Boggi:
Dämpare bak:
Dämpare centrum:
Fjädringsväg bak mm:
Typ av matta mm:
Skidor:
Spårvidd mm:
LxBxH mm:
Tankvolym L:
Oljetankvolym L:

Aluminium uppvinklad 11°

Cirkapris:
Färg:
Generalagent:

139 900:Yamaha Racing Blue/ Vit
Yamaha motor scandinavia

Chassi

Att äga

3-10/11

82x66,2
41 mm Mikuni x3 EFI

BLAC

KIE

3-1
135@Elstart

40 mm H.P.G. PB, retur, komp.
216
Dual Shock CK 144
40 mm H.P.G. PB, komp.
40 mm H.P.G.
368
381x3658x44
Crossover
1050
3075x1230x1160
27,7
-
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SG DROP BYXOR
Mörkgrå
XXS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
651066__07
1490 SEK
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snoodels .
m now
out
2011

SG DROP JACKA
Mörkgrå
XXS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
650066__07
1690 SEK
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SG DROP JUNIOR JACKA
Mörkgrå
6, 8, 10, 12
655013__07
1390 SEK
SG DROP JUNIOR BYXOR
Mörkgrå
6, 8, 10, 12
656013__07
1290 SEK

Drop är freeride-förarens drömställ som också går att bära på stan.
Materialet är mycket lätt i laminerad polyester med trendigt fishbone-tyg.
Ett material som andas och en vattentäthet på 10 00 H2O i ett mycket
förmånligt paket! Jackan har en hellång dragkedja framtill, flera fickor
och en separat ficka för mobiltelefonen under vindskyddet. Den har också
ventileringsfickor under ärmarna och på ryggen, löstagbar huva samt vattentät och imfri bröstficka för kameran. Jackan och byxbenen har snölås
som kan öppnas. Kardborreband, reflexer fram och bak samt vattentäta
dragkedjor. Stället har 80g foder.

3-10/11
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u äldre och senilare man blir desto
svårare är det att hålla koll på det
förflutna. Vi på SnowRider har det
lite lättare att hålla koll på det förgångna
genom att helt enkelt öppna en tidning
för att se vad vi gjorde för till exempel
tio år sedan. Håll i dig för här kommer
en minneskavalkad i och med innehållet
i SnowRider nummer 3 00/01.
Yamaha presenterar sitt skotercrossteam där Mats Persson och Fredrik
Granberg skulle skrämma slag på konkurrenterna med sina fantastiskt fräna
Viper-tripplar. Vi bromsar den för året
nya Edge 800 uppe i Pålmark. Touringsegmentet gås igenom och vi har en teknikartikel om förgasare. Då tillverkarna
på denna tid hade en förkärlek till att
ha många olika kubik-klasser skrev vi
också om sportmaskiner på 500, 550,

36

600, 700 och 800 kubik. Nuförtiden är
tillverkarna lite mer sansade och håller
sig mestadels till 600 och 800. Team
SnowRider fick också ett par sidor.
Andreas Ljungberg, Mac Liljenberg,
Magnus Säfström, André Nyström och
chefredaktör Friström ingick i denna fina
samling crossförare. Vi hade också en
Indy 340 som projektskoter, som faktiskt
än idag finns i vår ägo och står och väntar på snön. Ett reportage om en specialar Mach Z som fått en extra cylinder
och i och med detta blivit en fyrcylindrig
200 + hästare avslutade SnowRider
nummer tre för tio år sedan.
På denna tid var det Björn Friström,
Henrik Åslund och Mikael Kvilten som
agerade redaktörer och förgyllde er
tillvaro.

3-10/11
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Dårarnas julafton
är flyttad till isen på
Orsasjön
Text: Togga
Bild: Photo4fun

T

idigare har Speed Weekend
körts på isen vid Funäsdalen,
men den har nu flyttats söderut
till Orsa. Tre kilometer ska plogas
upp på Orsasjön där det utlovas fullgasrepor under den flygande kilometern. Peter Westman har lyckats
köra 345 km/h med sin Hayabusa
och nya rekordförsök kommer att
göras den 11-12 mars.
-Det är fler människor som besökt
rymden än åkt 300 km/h på is, beskriver evenemangsansvariga Glenn
Ocklund det unika eventet.
Det som är så häftigt med just den
här tävlingen är att man kan ställa
upp med i princip vad som helst.
Har du en trimmad åkgräsklippare,
formel 1-bil, Zündapp med jackad
kolv, pulsjetdriven spark, 700 hästars Snotric, Top Fuel eller något
annat som går in under motordrivet
fordon, är du välkommen. Endast
din fantasi sätter begränsningen
när trimningen är fri där det enda

kravet är att du ska kunna bromsa
ditt fordon på lämpligt vis. När man
ska mappa sitt fordon gör man det
för en kilometers acceleration, en
kilometers genomsnittlig fart och en
kilometers bromssträcka. Det kommer att finnas flera klasser att välja
på och det kommer att finnas en
klass för alla.
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Passar du in?
Om man ska måla fan på väggen är
det svårt att åka fort på is. Isen har
en helt annan beskaffenhet än asfalt
och ger en helt annan friktion och
motstånd. Det är inte säkert att fulldubbade däck kommer att ge bättre
resultat än kort halvdubbning och
det är inte säkert att 7000 hästar
går fortare än 1000 hästkrafter. Det
är ett måste att hitta balansen mellan
prestanda och friktion. Är du också
så där lagomt sjuk i huvudet och har
ett motorfordon, ska du självklart
vara med och köra. Äger du inget
motorfordon, är normalt funtad och
vill vara med om årets happening,
bokar du in fredag till lördag i vecka
tio på Orsasjöns is. En vis man myntade uttrycket: Många dårar på isen
gör att man smälter in.

SX-TWO HJÄLM
Svart / Vit
Matt / Glossy
1490 SEK

SX-TWO HJÄLM
CE-godkänd. Uppfyller och överträffar de hårda standarderna – skapad
för att skydda, skapad för att hålla. En kombination av högtåliga polykarbonatmaterial skapar ett tåligt lättviktigt ytterskal. Ventilationskanalerna
håller dig sval när du önskar det. Ett löstagbart foder som kan tvättas för
bättre hygien förlänger din hjälms livslängd. Mikrometriskt spänne för enkel på- och avtagning av hjälmen. Hi-flow-munstycke med filter för kallt
väder. Det klara lacket har härdats med ett högteknologiskt UV-system
som ger långvariga färger.
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Visst kan man få en laglig adrenalinkick på gräs
Text: Patrik Löfdahl
Foto: Patrik Löfdahl, Henrik Nordenskiöld, Mats Lager

E

fter en grym resa 2009 var det
återigen dags att sätta sig i en
flygande plåtburk för att åka över
Atlanten till det stora förlovade landet i
väst. Men i år hade resan ett lite annat
syfte, nämligen att åka över för att bärga
hem minst en pokal i Haydays World
Championship Grassdrags. På resan
detta år är det Patrik Löfdahl, Mats Lager och Henrik Nordenskiöld som tar
den amerikanska tjuren vid hornen och
drar över.

Avresa
Redan innan vi drog över förra året hade
vi några spaningsfrågor för oss själva.
Finns det någon som kör stock 600 med
en SnoPro 600, hur fort kör man i den
klassen och hur har dom satt upp sina
maskiner? Frågorna var många, men vi
lyckades inte att få med oss så många
svar hem tyvärr från förra årets äventyr.
38

Men under vintern kom vi i kontakt med
en herre från USA som heter Ron Gilland och är en framgångsrik Arctic Cat
förare på både gräs och is. Under våren
spenderades ett antal timmar på telefon
med Ron och planerna började falla i lås
för sommarens tävlingar. En maskin beställdes i USA och delarna som skulle
behövas för att göra om den från en
crossmaskin till en gräsklippare, beställdes och skickades till Arctic Cats Race
Department i Thief River Falls.
Veckorna innan avresan gjordes dom
sista kontrollerna mot USA att vi verkligen hade fått våran matta dubbad och
att alla dom delar vi beställt verkligen
fanns på plats. Vi passade även på att
ringa arrangören för att verkligen kontrollera att det inte fanns några hinder
för att komma och köra.
–No problems, just talk to me when
you register, my name is Linda.

Okej, det kändes tryggt och en stor
sten föll från hjärtat.
Väskorna packades med dom delar vi
fått hjälp med från Arctic Cat, Sverige
och vi satte av i högsta fart mot Kallax
flygplats. När vi kommit ner till hufvudstadens flygplats inkvarterade vi oss
i ett avdankat flygplan som byggts om
till hotell. Självklart ska man ta möjligheten att spendera 36 timmar i diverse
flygplan när man äntligen får möjlighet.
Väl framme i USA lastade vi in oss själva
och packningen i hyrbilen som skulle ta
oss upp till Thief River Falls.

Modifiering XL
På vägen norrut stannade vi till hos vår
vän Randy Nouis och plockade upp lite
variatorvikter som han ville att vi skulle
testa. Som vanligt när vi stannar till hos
Randy så säger vi att vi bara ska stanna
till en snabbis den här gången. Och som
vanligt blev besöket 2 timmar långt. Med
en hel låda full med variatorgodis drar
vi vidare. När vi till slut kommit till Arctic Cat Race Department hälsar Al och
Mike oss välkomna och visar oss vår

maskin samt var alla verktyg finns, så vi
kan bygga om vår släde. Det hektiska
jobbet inleds med att bygga om maskinen. Alla dämpare plockas lös och tas
till Carver Performance för modifiering.
Mattan byts mot en Camoplastmatta
med riktigt låga kammar med 204 Woddys dubbar. Annan drevning, ny tändning, våra egna prylar i variatorerna och
sist men inte minst våra egna dekaler för
att sticka ut lite extra. Medan Henrik och
Mats skruvar som dårar tar jag hyrbilen,
lämnar av den på flyget och får skjuts
ner till Fertile för att hämta vår pickis hos
Christian Bros Racing som lånat ut den
för resten av vår vistelse.

Mr Glenn Hall
När maskinen var klar och lastad för vidare transport till en plats vi jagat reda
på för testning tar Al fram sin telefon
och ringer till Glenn Hall. Al undrade om
vi kunde få komma hem till honom och
om han kunde hjälpa oss med testerna.
Självklart tyckte Glenn att det lät som en
bra ide och vi kastade oss i bilen för att
bege oss till Glenn som bor Gordon i
3-10/11

Våran boggie på väg att bli raceready.

Racemaskiner på Race
Department.

Glenn Hall testar
maskinen åt oss.

Mats Lager, supernöjd
efter testkörningarna hos
Glenn Hall.
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Brett Huff kör semifinalen i Outlaw Poweradder som har 600 hästkrafter. Han
körde nytt världsrekord på 3.76s och 229,54km/h.

En av dom snabbare juniorerna
som kör 115 km/h

När vi åkt så långt som vi gjorde är det en riktigt seriös satsning. Inget lämnas åt
slumpen och vi bytte dubb när banan inte var som vi trodde.

Wisconsin. Väl på plats tar han väl hand
om oss och hjälper oss i 6 timmar med
att justera maskinen så att vi har en
vinnare till tävlingen. På tillbakavägen
mot Minneapolis och Haydays, stannar
vi till hos Bikeman Performance för att
plocka upp lite beställda delar och för att
snacka lite skit.
En del hade inte lagt ner all sin tid på boggiejusteringarna.

Test&Tune

Stilstudie på Ron Gilland.

Fredag morgon, dagen före den stora
dagen. Efter ännu en natt med cirka 4-5
timmars sömn drar vi till området för att
möta resten av teamet och för att kontrollera det sista på maskinen. Innan vi
kör första repan går vi ner till banan och
kollar hur den ser ut och märker att den
är stenhård, vilket i sin tur betyder att
vi måste byta ut våra 204 dubbar mot
en annan sort. Efter två timmar och tio
blodiga knogar är alla dubbar utbytta
och vi drar ner maskinen för att testa.
Tiderna sitter precis där dom ska och
vi ligger ruskigt nära det som behövs,
för att ligga i topp. Nöjda med dagen
försöker vi komma i säng innan midnatt,

40

men som vanligt misslyckas vi även
denna kväll.

Dagen D
Eller ska vi kallad den dagen L, som i
LERA. Tyvärr kom det stora mängder
vatten under natten och tävlingen flyttades fram från tänkt start klockan
nio till tretton, så vi hinner spendera
ett par timmar på Haydays berömda
swapmeet. Några kap senare och utan
att ha avverkat mer än 1/10 av ”swappen”, är det dag för race! Vi körde i
klassen SemiPro Stock 600 och 600
S/P där S/P betyder att det endast
är för maskiner med singelrör original.
Efter problem med tidtagningen tror
vi att vi blivit utslagna i 600 S/P men
när nästa lista kommer upp, är vi med
i semifinal i båda klasserna. Till skillnad
från hemma kör man fyra i varje heat
och dom två snabbaste går vidare. Eftersom tävlingen började så sent hinner
vi inte köra semifinalerna på lördagen
utan fortsätter under söndagen.
I både 600 och 600 S/P är vi i final
3-10/11

och efter en usel reaktionstid i 600 så
blir det en fjärde plats. Men i 600 S/P
klämmer jag till med en reaktionstid på
0.013sekunder och tar hem segern.
Helt ofattbart, ett litet team från Sverige
kommer till USA och vinner. Hela Ron’s
team jublar när jag kommer tillbaka på
returen och passerar vågen. På tidkortet står det winner och det är nästan så
att man måste rama in tidkortet i guldram för framtiden.
För att få köra lite till när vi ändå är
på plats passar vi på att köra även den
högsta divisionen. I 600 gick det inte
bra, men i 600 S/P blev det i alla fall en
semifinalkörning, men tyvärr kom vi på
tredje plats som i sluträkningen blir en
sjätte placering.

Longest Distance award
Haydays var nu till ända och endast
prisutdelningen och festen återstår. Mitt
i alltihopa ropar dom upp Team Arctic
Cat Sweden för att ta emot pris. Förvånade kliver vi upp och blir tilldelade
priset för att ha rest längst för att komma
och tävla. När jag kliver fram för att ta
emot priset för 600 S/P får jag veta av
Kris att Linda trodde jag hade ringt för
att driva med henne när jag frågat om
det var okej att komma och köra. Med
hem i bagaget fick vi alltså med oss två
priser. Ett förstapris för Stock 600 S/P
och för Longest Distance, precis som vi
planerat redan innan vi for.
Uppståndelsen kring
våran närvaro var
stor och det är
många av dom
andra teamen som
kommer fram och
ställer en massa frågor om
allt mellan himmel och jord.

Ron Gilland är en av förarna i den absoluta toppen.

Foto: Wayne Davis Photography.

Jade Gilland, Rons dotter är förare hon
med.

Henrik tar igen sig i depån.

Ett stort tack till alla som
hjälpt oss att genomföra
detta!
Arctic Cat, Duells,
Camoplast, Woodys, Carver
Performance, Gilland Racing,
Bergnäsets Skoter & ATV,
Swedish Mountain Products.
Självklart kommer vi att åka
tillbaka nästa år och försvara
titeln!

Tung måndag för vissa
Festen som inte var lång men intensiv
slutade i poolen på hotellet och med
en välförtjänt bastu. Några timmars
sömn och sedan började vi packa ihop
allt vi dragit på oss under resan, samt
att packa ihop maskinerna för hemtransport. Vi åkte till Speedwerx där maskinen skulle lastas för att skeppas med
container hem till Svea rike. Samtidigt
lastade vi med alla andra roliga saker
som inte rymdes i bagaget hem.
På kvällen mötte vi upp med Ron Gilland, hans fru Theresa och deras team.
Självklart åt vi stora amerikanska biffar
på favoritstället Outback Steakhouse.
För att inte göra våra respektive och
barn besvikna besöker vi självklart Mall
Of America under tisdagen som också
är vår hemresedag.
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Teamet vi var med under tävlingen. Från vänster. Övre raden: Landon, David, Trent, Josh, Tom. Mellersta raden:
Theresa, Ron, Jade, Mikayela, Ashley. Nedre raden: Mats, Patrik, Henrik.
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Den ultimata skotertransporten!
036-18 19 50
www.bjornlyan.se

VM-guld, VM-silver och VM-brons!
SM-guld och SM-silver i skotercross!
SM-guld i stadioncross!

Köp en ny Arctic Cat snöskoter av 2011 års modell senast den 31 december 2010
och få hela tre års maskingaranti! Gäller ej F 120. Vid köp efter ovanstående
datum, gäller som vanligt två års maskingaranti. Skynda dig att sätta klorna i en
2011 års F8 Sno Pro EXT – tillgången är begränsad!

Många kanske drar
sig för att ta ett lån
när det är dags att
köpa ny skoter. Men
det är inte så läskigt
eller udda som många
kanske tror.
Av: Stefan Sund

D

et är inte många av oss som har
möjligheten att klampa in hos
en handlare, peka på en skoter,
betala och fara hem. I dagsläget är det
faktiskt så att mer än hälften av alla skoterköp sker med en bank eller ett finansinstitut i ryggen. Vissa handlare som vi
pratat med nämner till och med att upp
emot 70 procent av affärerna sker med
hjälp av lån! Vi ska ta och gå igenom hur
det kan gå till att ta ett skoterlån samt
reda ut lite begrepp så att du inte bara
sitter och gapar när det är dags för affär.
De som tar lån är oftast den yngre
kundgruppen, och det beror nog inte
alltid på att det saknas pengar utan mer
på att de oftast köper en dyrare skoter.
Jämför man sedan skoter och fyrhjuling
så är det mycket vanligare med ett lån
på snöskotern, säkert mycket beroende
på hur fyrhjulingarnas kundgrupp ser ut
i både ålder och vilka yrken de
har, där oftare en fyrhjuling är
avdragsgill. En annan sak som
helt klart påverkar att antalet personer som tar lån på sin skoter ökar, är naturligtvis att räntan varit låg en längre tid
och att oron på finansmarknaden kanske
gjort att det inte varit läge att sälja av de
eventuella besparingar man har gjort i
aktier och fonder.

Välj skoter
Det gamla sättet att finansiera sitt skoterköp på har varit att man fått lov att ta
ett så kallat blancolån, där inte skotern
står som säkerhet för lånet. Här är det
istället du som låntagare som får stå
som säkerhet i form av att man bedömer
din förmåga att betala av lånet. Detta
innebär att ett sådant lån allt som oftast
blir dyrare att teckna än ett lån med säkerhet. Denna lånetyp används idag of44
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tast när man ska köpa en begagnad skoter och vid privata köp. Då banken inte
sitter inne med en hel massa kunskaper
vad det gäller skotrar och dess värde
litar de helt på handlarens bedömning i
den frågan. Därför blir det svårare med
ett lån där skotern ska stå som säkerhet om det inte finns en kunnig handlare
inblandad i affären.
Det fina med en handlare är också att
han oftast är direktuppkopplad mot banken så att affären går fort och smidigt att
genomföra. Uppstår det inget problem
har du med dig skotern hem redan samma dag! Hur går man då till väga för att
teckna ett lån hos en handlare och vad
bör man tänka på? Ja, först och främst
ska du naturligtvis bestämma dig för vilken skoter du vill ha! Även om det säkert
händer att planen spricker och man får
nöja sig med en billigare variant efter att
banken sagt sitt, är ju det viktigaste att
du får en skoter du vill ha. Du kan också,
beroende på hur man ser det, jobba lite
bakvänt och först ta reda på hur mycket
du får låna och sedan välja den skotern
du vill ha inom ramen för den budgeten.
En annan grej du måste tänka på är hur
mycket du har möjlighet att betala i den
enligt konsumentkreditlagen lagstadgade handpenningen. För att banken
ska kunna ha lite marginal till den oftast
kraftiga värdeminskningen som drabbar
nya snöskotrar, gäller det för privatper-

alltså till den handlaren som har den skoter du söker.

Ställer krav
Olika handlare och tillverkare har ofta
flera erbjudanden som till exempel ger
dig möjligheter som att låna räntefritt en
viss tid med mera, så det kan helt klart
vara något att titta närmare på.
Många skotermärken har idag också
avtal med olika banker och märkeshandlaren har då ofta den banken som
alternativ för dig som ska låna. Därmed
är det inte sagt att man bara har den
banken till sitt förfogande. Det ligger ju
nämligen i handlarens intresse att sälja
skotrar och då vill han ha så många alternativ som möjligt för att kunna göra
det. Den generella uppfattningen hos de
handlare vi varit i kontakt med är att man
många gånger kan få igenom lånet hos
en bank trots att en annan sagt nej. Så
trots att alla banker har ungefär samma
regler att följa bedömer man fallen olika.
Alla som lånar ut pengar ställer alltså
ungefär samma krav på den som ska
låna. Först och främst ska man vara
myndig och ha en fast inkomst och haft
så under en längre tid för att allt ska gå
smidigt. Du ska helst inte ha haft några
betalningsanmärkningar på ditt samvete,
även om dessa många gånger bedöms
från fall till fall. Du ska också ha varit
skriven i Sverige under ett antal år. Ofta
uppnår och då kan man alltså köpa sin
drömskoter!
Skulle du däremot få ett nej så är det
inte kört för det. Det finns nämligen ett
till alternativ om du fått nobben, det kan
nämligen bli lättare att få igenom lånet
om man är två som ansöker om det! I
de flesta fall är det nog föräldrar eller
partner som ställer upp på detta, även
om det går lika bra med en hygglig polare.

Avbetalningstid

soner att minst 20 procent av skoterns
pris erläggs i handpenning. Detta betalas antingen som en kontantinsats eller
genom att man har en inbytesmaskin.
Lite beroende på årstid och hur bråttom
du har med affären lönar det sig dock
ofta att försöka sälja skotern privat. När
du har en plan klar för dig beger du dig
3-10/11

finns det också ett minimikrav på vad
man måste ha tjänat under det senaste
året för att få låna och detta är oftast
ingen ouppnåelig summa, utan kan
ligga på runt 120 000 kronor. Men helt
naturligt får du så klart låna mer pengar
desto mer du tjänar. Detta är ju krav
som de flesta som har ett jobb faktiskt

Hur snabbt du vill betala av lånet är helt
upp till dig. Hur långsamt man får betala tillbaks lånet bestämmer däremot
banken utifrån hur stor värdeminskning
de tror den skotern du valt att köpa har.
Sedan finns det alltid en maximal gräns
vad det gäller skoterlån som oftast ligger på 6-7 år. Med tanke på hur hårt en
snöskoter brukas får detta anses som
en rättvis tidsgräns att betala tillbaks
pengarna på. På en begagnad skoter
kanske man kan tycka att detta är orättvist då värdeminskningen har avtagit
betydligt jämfört med den hos en ny
maskin. Istället är det oftast tvärtom så
att avbetalningstiden är kortare ju äldre

en skoter är. Nu är det ju inget negativt
att lyckas betala av ett lån utan tvärtom.

Månadskostnad
Hur mycket pengar skotern kommer att
kosta dig i månaden styrs huvudsakligen
av räntan och amorteringen. Räntan är
som jag tidigare nämnt alltid rörlig när
det gäller skoterlån och kan alltså ändra
sig beroende på Riksbankens styrränta
och vad banken du lånar av bestämmer sig för att göra. Du ska alltså inte
tro att den summa handlaren nämner
för dig är den som alltid kommer gälla,
utan den kan gå både uppåt och otroligt
nog också nedåt. Räntan är de pengar
banken vill ha extra av dig för att de tar
risken och lånar ut till ditt skoterköp. I
dagsläget är räntan en ganska liten del
av det du ska betala varje månad. Den
stora delen är istället amorteringen av
lånet, alltså själva avbetalningen på de
pengar du lånat av banken.
Till detta kommer det några mindre
avgifter som en uppläggningsavgift, vilket är en engångskostnad för att banken
lägger upp lånet. Den brukar ligga runt
en femhundring oavsett viken bank du
väljer. Sedan finns det också en aviavgift
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eller administrativ avgift som man betalar vid varje avbetalningstillfälle. Denna
kostnad ligger mellan 30 och 50 kronor,
men går att få ner med hjälp av bland
annat autogiro.
I alla olika räkneexempel vi testat hamnar månadskostnaden väldigt lika nästan
oberoende av aktuell ränta hos de olika
bankerna. Det verkar vara så att när banken har en lägre aktuell ränta tar de igen
det på uppläggningsavgift och aviseringsavgift vilket i slutändan betyder att
det är ungefär samma peng som ska ut.
Den intressantaste siffran när du jämför
olika banker är den effektiva räntan, där
ser du den sammanlagda kostnaden för
dit lån, alltså alla avgifter och bankräntan
sammanräknat.
Hos vissa banker kan man även välja
att det ska finnas ett restvärde som betalas när amorteringstiden löpt ut. Detta
kan sänka din månadskostnad markant
men samtidigt komma som en chock
när lånet löpt ut och den ska betalas.
För många sammanfaller säkert detta
med att man skaffar en ny skoter och då
tecknar ett nytt lån.

Olika låneformer
De flesta banker har två olika låneformer
som man ska välja mellan, den ena är
annuitetslån och den andra är ett lån
med rak amortering. Annuitet innebär
att ditt månadsbelopp, det vill säga summan av ränta och amortering blir ungefär
samma varje månad. I takt med att räntedelen minskar, ökar amorteringsdelen.
Den här låneformen verkar vara den som
flest väljer och det beror antagligen på
att man vill ha koll på vad månadskostnaden blir. Det man ska tänka på är att den
sammanlagda räntekostnaden under
lånets hela löptid blir högre, även om
skillnaden är liten vid så här pass korta
lån. Om du köper en skoter för hundra
tusen och betalar av det på sex år blir ett
annuitetslån cirka 850 kronor dyrare än
ett med rak amortering. I klartext betyder
det att man bestämmer vad man har råd
att betala varje månad och utifrån det
bestämmer man på hur lång tid man tar
lånet på.
Den andra formen av lån med rak
amortering innebär att amorteringsdelen
är konstant vid varje betalningstillfälle.
Månadskostnaden blir därför mindre
med tiden allt eftersom skulden, och
därmed räntekostnaden, minskar. Det
som kan hända med denna typen av lån
är att månadskostnaden varierar mer
beroende på vad den aktuella räntan
är. Detta är låneformen för den som inte
måste veta sin månadskostnad exakt,

utan istället prioriterar att betala av lånet
och få ner månadskostnaden.

Äntligen
Nu är allt klart och du beger dig hem
med din nya kärlek för vintern. För de
allra flesta förblir det så och till slut äger
man också sin skoter, helt själv! Men vad
händer om det skiter sig och man inte
kan betala tillbaks på lånet? Ja, eftersom
skotern står som säkerhet har banken all
rätt i världen att hämta den. Men nu är
inte bankens främsta mål att samla på
sig en massa skotrar, utan man vill ju i
största möjliga mån lösa problemet och
ha kvar dig som kund. Därför ska du inte
tveka att ta kontakt med banken och
komma på en lösning innan det går så

långt att de vill ha skotern. I det fall banken tar och säljer skotern för att lösa lånet är det ju också viktigt att skotern är i
bra skick så att den täcker hela skulden!
Något som kan vara bra att göra i
förebyggande syfte är att teckna ett betalningsskydd. Det är en låneförsäkring
som går in och täcker månadsbetalningen i en viss tid vid ofrivillig arbetslöshet
eller heltidssjukskrivning. Vid dödsfall
återbetalas också oftast hela skulden.

Sälja eller köpa
Då man väldigt sällan behåller en skoter i de 6-7 år som man har möjlighet att
teckna lånet på, finns det vissa saker att
tänka på även vid en försäljning. Det ligger nämligen en kreditspärr på skotern

som visar att den ligger som säkerhet för
ett lån hos en bank.
Är det så att du ännu en gång sitter
hos handlaren och bara vill byta upp dig
löser han allt sådant på plats. Ska du
däremot sälja skotern privat får du höra
av dig till den bank du har lånet hos och
fråga hur du ska gå till väga. Vanligast
och enklast kanske är att man träffas på
banken och där löser lånet med köparens pengar. Har du däremot ett blancolån där inte skotern ligger som säkerhet kan du göra som du vill med lånet,
antingen löser du det eller fortsätter att
betala av på det som tidigare.
Har du ingen som helst koll på vad du
har för lån kan du titta i bilregistret. Du
slår en fordonsfråga på Transportstyrelsens hemsida eller via SMS och under
rubriken Fordonsidentifikation / Upplysningar på hemsidan står det Kredit om
skotern har en kreditspärr. Detta är naturligtvis jätteviktigt att man kollar även
som köpare! Det är nämligen så att ett
ägarbyte inte kan ske så länge det ligger
en kreditspärr på skotern.
Vi hoppas att du blivit lite klokare nu
och vågar bege dig till handlaren för att
köpa den där skotern du så länge suktat
efter.

Våra ögon har samma storlek från vår födelse tills den dag vi dör, men våra öron och näsor slutar aldrig växa.
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Hur svårt kan det va?
Av:Togga

E

fter många och långa diskussioner på redaktionen bestämde
vi oss för att kolla om våra dyrt
inköpta lås håller måttet. För att låsa fast
våra maskiner har vi under årens lopp
samlat på oss ett antal lås och kanske
köpt oss en falsk trygghet. Vi gjorde
tappra försök att sätta oss in i hur banditerna tänker och vilka metoder som dom
kanske använder. Ett av våra första konstateranden var att för att kunna stjäla
en snöskoter måste man göra det tyst
och effektivt. Inte en massa oljud som
påkallar uppmärksamhet och framför allt
måste man kunna göra det så att man
inte syns.
Vi såg framför oss en rejäl bultsax, en
klassisk bågfil, blyslägga med kylspray,
dyrkning och för att vara riktigt säker
en skärbrännare och en vinkelslip. Med
våra verktyg skulle vi enkelt kunna stjäla
en snöskoter, trodde vi i alla fall. Om inte
annat skulle vi kunna visa på vår manlighet och förstöra lås på löpande band.

Försäkringsbolagen
För att kunna genomföra ett test var vi
tvungna att få tag i information om vilka
lås som används och varför. Vi kontaktade Dalarnas Försäkringsbolag och
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Christer Johansson. Han jobbar som
skadeförebyggare och trafikinformatör
och skulle kunna svara på våra två enkla
frågor. Han konstaterar direkt:
-I Dalarna finns det 16 000 skotrar registrerade och det stjäls ungefär hundra
per år i vårt distrikt. Stölderna är ett stort
problem men man kan göra mycket för
att förebygga, säger han.
Det skiljer mellan bolagen men länsförsäkringar kräver godkänt lås som
minimum har stöldskyddsföreningens
klass tre. På fyrhjulingar kräver man
dessutom att maskinen ska låsas fast
i någon form av anordning, träd eller
liknande. Dock krävs inte detta på en
snöskoter och det är ingen skillnad om
maskinerna står ute eller förvaras inomhus. Christer konstaterar också att om
en tjuv vill ta fordonet finns det inget lås
i världen som stoppar. Men lås av minst
klass tre är så pass svåra att forcera
att det kommer att bli problem för den
som försöker. Av någon anledning låser
man inte snöskotrarna vid hemmet och
det verkar vara något som banditerna
vet om, eftersom det är där dom flesta
stölderna sker. Är oturen framme trots
att man har gjort allt för att försvåra för
tjuven, får man en lägre självrisk. Myten
att man inte får ut något om man inte låst
skotern stämmer inte, men varför skaffa
sig krångel och dessutom en högre
självrisk.

Det var helt omöjligt
att klippa kedjor eller
låsbyglar med en bultsax. Trots att vi använde oss av en dubbelt
så stor, än vad som
krävs för certifiering.
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-Vi rekommenderar att man förutom
godkänt lås märker och utrustar maskinen med en spårsändare, berättar han.
Dalarnas försäkringsbolag betalar tillbaka 1500 kronor mot kvitto på inköpt
spårutrustning och har man märkt med
micropunkter får man 600 kronor tillbaka.
Bra att veta för alla tjuvar som läser
denna artikel, är att försäkringsbolagen
dessutom har preppat ett antal maskiner
med spårutrustning, för att se vart dom
tar vägen.

Micromärket är bara en gånger en millimeter, och ser ut så här i 300 gångers
förstoring

Stöldskyddsföreningen
För att förenkla sitt långa namn kallar
dom sig kort och gott för SSF. Du har
säkert sett deras märkning med det blåa
ögat på nyckelbrickor och godkända lås
i olika klassificeringar. Dom har arbetat
med säkerhetsfrågor sen 1934 och deras arbete ligger ofta till grund för hur
försäkringsbolag, företag och privatpersoner hanterar sina säkerhetslösningar.
Verksamheten är ideell och drivs helt
utan vinstsyfte för att säkerställa sin
opartiskhet.
Den klassificeringen som är önskvärd
från försäkringsbolagen testar SSF oberoende och låsföretagen får använda det
i sin marknadsföring. I vårt ovetenskapliga test fick vi reda på av försäkringsbolaget att det skulle enbart användas
hänglås, kedjor, golvöglor och bygellås
som minst håller SSF klass tre.
Klass tre innebär bland annat att låset
ska vara dyrkfritt och det ska stå emot
åverkan av vissa verktyg under minst
fem minuter. Exempel på tillåtna verktyg
är hammare, huggmejsel, 30 cm bultsax,
rörtång och av någon anledning en cigarettändare. Med andra ord är det fusk
med vinkelslip och skärbrännare. SSF
säljer också olika sorters verktyg för att
märka saker man är rädd om.

Vi hade hört att man kunde knäcka ett
lås med kylspray och slägga. Kolsyreisen gick bort av opraktiska skäl, men
vi körde på en hel burk med kylspray
och bankade i fem minuter som idioter.
Färgsläpp och en minimal inbuktning
på själva låsbygeln var det enda vi lyckades åstadkomma.

I ett litet plaströr finns det runt 2000
små bitar som har unik information instansat. Kleta på det överallt och du får
en enkel och snabb märkning.

Låssmeden
Du hittar oftast klass 3-lås hos din lokala
skoterförsäljare och ett annat säkert kort
är hos låssmeden. Vårt besök hos låssmeden på Mora Järn var av helt annan
anledning än inköp. Den totalt obrottsliga skolgång och karriär som vi genomgått har aldrig bjudit på tillfälle att lära
oss att dyrka lås. MacGyver kan dyrka
och han låser upp alla lås på mindre än
fem sekunder, även när stora tatuerade
gubbar jagar honom med en Uzi. Det var
kanske inte Moras svar på MacGyver vi
träffade och som tur var fanns det bara
en gammal gubbe före oss i kön, som
diskuterade ett altanlås i tre kvart.
Han vi träffade vill på grund av sina
kunskaper vara anonym och vi kallar
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För att ha en godkänd låsning av en fyrhjuling krävs det att man låser fast fordonet i något. I en ögla som på bilden eller i något annat lämpligt, till exempel
ett träd.

honom kort och gott för låssmeden. På
bordet föste han undan fyra kaffekoppar
och bredde ut sitt kit med diverse pinnar
och stänger.
-Jag fattar inte varför ni vill att jag ska
försöka dyrka upp det här låset. Det är ju
ett klass tre och dom går inte att dyrka,
säger låssmeden och frustar.
Efter att vi har pikat honom en stund
gör han ändå ett tappert försök. Men
som både han och vi redan visste, fick
han inte upp låset. Det finns ett men. Vi
sökte på ett av låsen som ABUS marknadsför på youtube och hittade ett klipp
där man ser två manshänder som dyrkar
upp låset. Det tog han sammanlagt tre
och en halv minut i tjugo graders värme
och med ett egenbyggt specialverktyg.
Eller som låssmeden uttryckte det:
-Det finns folk till allt och det finns folk
som inte gör annat än att försöka knäcka
lås, utan att för den skull ha ett brottsligt uppsåt. Men dom förhållanden som
han gör det i, är inte ens i närheten av
verkligheten. Det skulle vara intressant
att se honom göra samma sak i femton
graders kyla, liggandes på backen bredvid en en snöskoter.

Micropunkter
En av kompletteringarna man kan göra
till sitt stöldskydd är att märka skotern.
SSF har två olika märkningssatser
som fungerar, men det finns ett som vi
tycker är ännu smartare. Micropunktsmärkning är en gammal uppfinning från
andra världskriget, och är endast cirka
en millimeter i diameter. Det ser ut som
ett spermaprov i ett litet provrör och
en plastpensel för att stryka innehållet,
på det du vill märka. I röret ser man en
massa små prickar, där varje liten prick
innehåller information på 16 rader med
21 tecken på varje rad, och vätskan
som dom ligger i är ett UV-reflekterande
lim. Satsen som man köper innehåller
cirka 2000 micropunkter och man stryker det enkelt på det man vill märka. Informationen registrerar man sedan i en
databas och siffrorna blir ett id som är
kopplat till dig.
Tänk dig att du märker varenda liten
pinal på snöskotern med något som
inte syns för blotta ögat. Du, polisen
och potentiella busar kan enkelt se vart
du märkt maskinen genom att använda
en UV-lampa, men det är bara polisen
som har utrustning för att läsa av micropunkterna. Å andra sidan skiter buset
i vad det står för siffror på prickarna.
Det är meningen att det ska avskräcka
busar med klistermärkena som du klistrat fast. Eftersom det är så enkelt att
pensla på märkningen kommer micro49

punkterna att finnas överallt, och på så
sätt blir maskinen ett ointressant objekt.

Spårsändare
Som sista åtgärd kan man utrusta maskinen med en spårsändare. Det finns
en uppsjö med tillverkare och dom är
mer eller mindre tillförlitliga. Vilket som
passar dig bäst avgör du genom att titta
ner i plånboken och läsa informationen
på deras respektive hemsidor. Det finns
också spårsändare som tillhandahåller diverse webtjänster med kartor, där
man enkelt kan se vart det man preppat befinner sig. Göm det under dynan,
i luftburken, i klacken på din partners
favoritsko eller på något annat svårupptäckt ställe på det du vill kunna spåra.
Vi på redaktionen har fått flera lyckliga
historier berättade för oss när man hittat
fyrhjulingen eller snöskotern. Det är inte
heller begränsat till Sverige, utan man
kan hitta objektet, även om det exporterats utanför våra gränser.

Tändningslås
En kort reflektion över tändningslås och
samtidigt en liten känga till tillverkarna
att utveckla sina lås. Vi nämner inga
märken, men det är lite konstigt att man
använder sig av lås där man enkelt kan
lyfta på huven och ta bort tändningslåsets snabbkoppling, rycka i snöret och
köra iväg. Till en tidigare ägd skoter beställde jag en ny nyckel efter att ha tappat bort den i snön. Återförsäljaren frågade mig vilken av dom fem olika kombinationerna som jag hade. När jag inte
visste, fick jag låna fem stycken nycklar
för att testa. Det är konstigt att det är så
än idag och det verkar inte som att det
är någon tillverkare som bryr sig.
Undantaget är Lynx och Ski-Doo med
sitt DESS-system, där det krävs att du
har rätt CDI-box och rätt nyckel för att
starta. Man kan programmera om den
hos en återförsäljare och skulle den personen vara mutbar, kan man teoretiskt
även få nytta av en stulen skoter med
DESS. Å andra sidan är nog mutbara
försäljare i vårt avlånga land både sällsynta och utrotningshotade. Kanske
kunderna kan ta obehaget av att vara
tvungen att få omkodning av enbart
BRP, för att öka säkerheten ytterligare.

Låstestet
Efter ett par dagars forskande var vi
redo att göra våra tester. Vi införskaffade lås för ett marknadsvärde på närmare 10 000 kronor och skred till verket. Alla lås, kedjor och andra lösningar
var av minst klass tre och målet var att
försöka forcera dom på så kort tid som
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Tjuvar som använder bågfil
måste vara riktigt bra tränade.
Stefan är inte det, och han orkade femton minuter innan han
gav upp.

möjligt. Planen var att se hur lång tid det
verkligen tog med respektive verktyg
och lås, men det gavs upp ganska snart
efter att vi försökt såga ett lås med en
bågfil. Efter 15 minuter hade vi kommit
cirka en millimeter in i materialet och vi
fick överge den ursprungliga planen. Vi
baserade därför våra vidare tester på
Stöldskyddsföreningens krav för klass
tre, och varje test avbröts efter fem minuter.
Vi försökte sätta oss in i vilka verktyg
som skulle kunna användas, och med
respekt för alla tjuvar vet vi att dom skulle vara smartare än oss i vilket fall. Det
är ju trots allt deras jobb. Testerna har
gjorts tidigare och under mer vetenskapliga förhållanden, men vi ville ändå se
själva att det fungerade. Som exempel
tog vi en 60 centimeters bultsax istället
för en 30 centimeters, som räcker för
certifiering i klasss tre. Vi använde våld,
muskler, brinnande intresse och mycket
jävlar anamma, men det var som att slå
pannan blodig.
Du kan se i tabellen hur lång tid vi
använde med varje verktyg, men kort
kan man säga att tysta verktyg inte påverkade låsprodukterna nämnvärt. Det
enda som bet och som gjorde skillnad
var vinkelslipen och skärbrännaren. Med
vinkelslipen fick vi olika tider beroende
på om man var tvungen att kapa på två
ställen eller om det räckte med att kapa
på en sida för att knäcka låset. Skärbrännaren visste vi skulle fungera och
ett lås forcerades utan problem på nio
sekunder.

Slutsats
Det här är våra egna reflektioner och
funderingar runt stöldskydd. Och återigen, det håller kanske inte absolut hög-

Är det rätt längd på låset går det att
göra det riktigt svårt för tjuven. Vi lyckades med Oxfords skoterlås att låsa
både runt boggin och mattan.

sta vetenskapliga kvalitet. Men det var
aldrig målet med våra tester i vilket fall.
När man låser fordonet är det för att försvåra, inget annat. Det säger ju sig själv
att man enkelt och ljudlöst kan flytta en
snöskoter som är olåst. Att använda sig
av godkända lås är nog en självklarhet
idag. Men kan du placera låset, trä kedjor på svåråtkomliga ställen och låser du
dessutom fast maskinen i något, har du
gjort vad du kan, rent låsmässigt. Tänk
efter en extra gång och försök göra det
så svårt som möjligt. Med en skärbrännare tar det ju mindre än tio sekunder att
forcera ett lås och har du valt en för lång
kedja eller ett mattlås som sticker långt
utanför mattan, kommer tjuven bli mer
än glad. Har du istället tajt åtsittande lösningar kommer dom att förstöra mer än
bara låset med dom verktyg som forcerar produkter av klass tre. En kedjelänk
måste kapas på två ställen, medans det
kanske räcker att kapa ett lås på endast
ett ställe. Enkla saker som att vända låset åt rätt håll och placeringen, gör att
det tar längre tid.
Står maskinen i ett täckt släp, parkera det med baksidan mot en vägg.
Men kanske absolut viktigast är att
snöskotern är parkerad på ett ställe där
det både syns och hörs, om någon försöker göra åverkan. En lampa med rörelsedetektor skrämmer iväg dom flesta
fulingarna. Tänk efter två gånger om du
ställer maskinen i något utrymme, så att
det inte blir till hjälp istället för ett hinder. Ett skjul eller en lada med sämre
lås kan fungera som ljud och ljusbarriär,
och på så sätt har du hjälpt till istället
för att försvåra.
Med låset gör du det svårt och med
märkning gör du objektet ointressant.
Om alla märkte sina skotrar på ett el-

ler annat sätt, skulle marknaden med
stulna delar kanske inte upphöra, men
åtminstone försvåras. Tjuven ser på
dom dekaler som du satt dit att maskinen är märkt och inser att det skulle
innebära en massa onödigt extrajobb.
I en förlängning, om micromärkningen
får sitt genombrott, kan var och en enkelt se på en skoterdel om den är, eller
har varit märkt. Antingen genom att man
kan hitta UV-reagerande färg eller konstiga slipmärken på en reservdel som
man köpt.
Oavsett hur mycket vi låser och trixar,
stjäls det ändå maskiner. Blir din stulen
och du inte har investerat i en spårutrustning kommer du att hata dig själv. I alla
fall efter att du läst den här artikeln och
har mer kunskap än innan. Om du sätter fast ett klistermärke, eller inte, att det
finns en spårsändare är upp till dig själv.
Sitter märket där kan det avskräcka, men
samtidigt skyltar du med att det finns en
sändare någonstans och om banditerna
verkligen vill, kommer dom att hitta den
förr eller senare.
Förlita dig aldrig på tändningslåset och
säkra alltid skotern med lås av klass tre.
Utnyttja vissa försäkringsbolags återbetalningar för märkning och spårsändare.
Gör det så svårt som det bara går för
tjuven och när du har gjort allt du kan,
är sannolikheten i alla fall mindre att skotern blir stulen, än om du inte gjort något.
Är det enklare att stjäla grannens skoter, så har du lyckats.
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Det är enkelt att låsa med en kedja.
Tänk på att både kedja och lås ska vara
av minst klass tre för att vara godkänt
ifrån försäkringsbolagen. Kolla med
just ditt bolag vad dom kräver.

En skärbrännare är fusk och ingår inte
som test i certifieringen. Nio sekunder
tog det att forcera ett ABUS-lås.

Vinkelslip fungerar men den låter och syns. En batteridriven, som troligtvis tjuvarna
använder, kan dessutom vara effektstarkare än en som körs på 220 volt.

Testprotokoll
Lås eller kedja
Handsåg
Lås OXFORD Nemesis
+5min
Kedja OXFORD Boss Chain
+5min
Lås OXFORD Snow Boss Sport
+5min
Golvögla OXFORD Rotaforce
+5min
Golvögla ABUS WBA 100
+5min
ABUS Granit 58/140, 120 black loop +5min
Kätting ABUS 9KS 250 black loop. +5min
ABUS Hänglås Sea and Snow 37/55 +5min
Snowmobil 37/55
+5min

Vinkelslip
17sek
34sek
14sek
51sek
11sek
28sek
31sek
7sek
7sek

Bultsax
+5min
+5min
+5min
+5min
+5min
+5min
+5min
+5min
+5min

Frysa/Slägga
+5min
+5min
+5min
+5min
+5min
+5min
+5min
+5min
+5min

Om man vet vart man ska borra kan
man kanske öppna låset. Vi vet inte
vart men vi provade att köra rätt ner i
nyckelhålet. Efter fem minuters borrande fungerade nyckeln i låset fortfarande.

Övrigt
För att få lös låset måste man såga av hela öglan. Passar precis i kedjan.
Hela länken måste sågas av.
Perfekt längd för våran RMK. Känns rejäl och har en hållare man kan popnita fast.
Bra rejäl ögla. Lite klumpig.
Det räcker att kapa ena sidan och vika ner för att få lös en kedja. Tar inte så stor plats.
Är klass fyra och har grövre kedja och lås.
Finns i olika längder.
Har lysdiod i nyckeln.
Tunnare än oxford och mindre bygel. Går ej runt matta och boggi.

FROST Respo 370T185 SM
nspris

io
introdukt

Snöskotervagn med aluminiumkåpa
för två skotrar
44 500 kr (inkl. moms)
Invändig höjd: 154 cm
bredd: 185 cm

Totalvikt: 1350 kg
Tjänstevikt: 416 kg
Lastvikt: 934 kg

370 cm

33 cm
Utrustad med tippskruv och gasdämpare som
standard. Vagnen är galvaniserad och har kraftiga
skärmstag med halkskydd samt träklädd bakläm.
Återförsäljare i Norrland sökes, ring: 08 711 26 35!
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Inget ska få förstöra
känslan i att köra
skoter!
Av: Caroline Wallin

D

en 10 januari i år fick allt ett abrupt slut. Allt hände så snabbt.
Ena stunden sitter jag och njuter
av det bästa som finns, och i nästa stund
är allt svart. Jag kör efter en skoterled
och tar det ganska lugnt för ovanlighetens skull när jag väntar in
en kompis. Helt plötsligt
hänger sig gasen och jag
kommer ihåg att jag försökte bromsa men sen
sviker minnet mig. Känslan
när jag vaknar upp och tittar på min älskade, går inte
att beskriva. Människorna
runt omkring skakar om
mig och skriker, men jag
ser bara en enda sak. Min
skoter som är helt knäckt i en stor gran,
motorn går fortfarande och jag lyssnar
på dess ljud. Det kändes som att jag var
mitt uppe i en stumfilm. Jag tittar upp på
mina vänner, som ser helt förtvivlade ut.
Dom försöker prata med mig, men allt
jag ser är min älskade skoter. Motorljudet låter mer och mer ojämnt och sen
blir allt tyst. Tårarna rinner nerför mina
kinder där jag ligger i snön och ser hur
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min livsstil glider ur mina händer. Jag sluter mina ögon och lägger huvudet ner i
snön.

att ta skotern och bara köra. Det spelar
ingen roll vart målet är, så länge känslan
finns där.

Uppväxt på skotern

Full fart

Ända sedan jag föddes, och så länge
det funnits snö på backen, har jag suttit på en snöskoter. Mina föräldrar säger att jag och min bror växte upp på
en skoter hemma i Jämtland och det är
nog ganska nära sanningen. För mig är
skoteråkning mer än bara en hobby, det
är en livsstil. Från det att säsongen drar
igång och tills att den slutar, har jag kört
skoter så fort jag har fått tid, och det blir
en hel del mil per säsong. Det är kanske
inte så konstigt att det blivit det största
intresset när både mamma och pappa
kör och alltid har gjort det. När vi inte
kör skoter så pratas det ändå skoter när
hela familjen är samlad hos föräldrarna i
köket. Känslan jag får när jag sätter mig
på en skoter är svår att förklara, det blir
en enorm adrenalinkick och så känner
jag mig bara lycklig. Frihetskänsla kanske skulle vara det rätta ordet. Kalla det
vad man vill, men det är något speciellt

Vissa dagar när jag är ute och kör, går
det förbannat dåligt. Man kör fast gång
efter gång och kroppen är fylld med
mjölksyra när man funderar på om det
inte ska börja rinna ur öronen snart. Är
det inte det ena, så är det de andra med
fan och hans moster. Men jag kan inte
minnas en enda gång som jag har varit
på dåligt humör förutom den gången i
januari, som har etsats sig fast på min
näthinna. Rent fysiskt så är jag på benen igen, men med jämna besök hos
sjukgymnasten. Det är full fart i mitt liv
med allt vad det innebär med jakt, fiske,
jakthundar, hästar och så pluggar jag till
lärare, där målet är samiska. Men en del
av mig ligger fortfarande kvar där i snön
och har inte rest sig riktigt ännu. För det
mesta så är det jag och min bror som
är ute och kör. Han är en stor inspirationskälla till mig med sin otroliga skicklighet och tack vare kärleken till honom
och skotrarna är jag på god väg att resa
mig igen. För det finns inte på kartan
att ställa sig bredvid och se på. Något
tänkvärt är dock att inse att man inte är
okrossbar, hur bra man än är på att köra.

Nu blev det kanske lite väl tydligt,
men tänk dig pojkvännens min när
han öppnar julklapparna inför hela
släkten! Alltså väl värt de 159 kronorna dessa kallingar kostar. Även
dessa hittar du hos www.dunken.se

Namn: Caroline Wallin
Ålder: 24
Bor: Mörsil (Åre kommun)
Yrke: Pluggar till lärare (samisk
förhoppningsvis)
Intressen: Skoter, jakt, fiske, jakthundar, träna jakthundar, hästar,
fjällvandra, träna, djur, natur.
Skotermärke: Polaris så klart! ;)
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I brist på en egen snöskotermässa i Sverige
hade vi inget annat val än att utforska världen
och besöka landet i väst och deras Inter
Mountain Show. Hängmed på resan.

Mark, Erik från MCX och Mac MPI. MPI är den enda som levererar kompressorsatser till Yamaha och även dessa finns som original tillbehör till Nytro. Mac är en mycket intressant kille som har jobbat med det mesta inom snöskoter, ofta samtidigt.

Text: Alf Sundström
Foto: Alf Sundström

S

alt Lake City är huvudstaden i
delstaten Utah och denna miljonstad är nog mest känd som mormonernas huvudsäte. Förutom att den
är hemvist för denna märkliga och högst
amerikanska variant av kristendomen är
staden dessutom en centralort då det
gäller snöskotrar avsedda för bergsterräng. Det är därför helt naturligt att man
har en årlig snöskotermässa här som
är fokuserad på just lössnöskotrar och
tillbehör till dessa. Är man det minsta
intresserad av vad eftermarknaden har
att erbjuda då det gäller dessa maskiner
så är det bara att fara hit när denna skotershow infinner sig, det är definitivt värt
besväret.
Att åka till USA är inte så besvärligt
som man kan tro, efter ca 9 timmar är
man i Chicago och då har man bara lite
mer än tre timmar kvar i ett annat plan
innan man är framme i Salt Lake.
Dagens fina plan har allt som oftast
en egen DVD spelare till varje passagerare och där kan man välja mellan flera
olika filmer vilket gör resan mycket underhållande. Jag valde att se den underbara ”Despicable Me” (Dumma mig) tre
gånger i rad då den var den överlägset
bästa filmen som man kunde välja i utbudet, min rekommendation då det gäller
tecknad film just nu. Resan till Salt Lake
City var en faktiskt en tjänsteresa då
min arbetsgivare, Erik Marklund, skulle
saluföra MCX produkter på mässan och
där behövde assistans. Så jag fick tillfälle att åka till USA och närvara på en
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av världens största snöskotermässor på
arbetstid, inte så illa eller?

Alla var där
Väl framme var det bara för oss att leta
upp ett hotell och från detta hitta vägen
till skotermässan.Grundtipset för en problemfri semester är att i alla lägen skaffa
sig en hyrbil när man reser i Nordamerika. Man ser alltid massor av taxibilar i
filmer från USA men det är bara i själva
New York som de existerar i verkligheten, på denna sida om Atlanten kör man
egen bil om man ska någonstans.
En hyrbil är alltså nödvändigt och bilkörning här är mycket enkelt då vägnätet är helt otroligt bra. Vi var bjudna till
denna skotershow av Mark Leipheimer
från Butte , Montana som driver företaget Leipheimer Yamaha och är återförsäljare för MCX turbosatser i USA. Vi
fick därför varsitt pass som visade att vi
var utställare och att vi representerade
Mark samt MCX i USA, det var en riktig
dörröppnare. Vem man än pratade med
så visste de allt om MCX och deras turbosatser, det kändes nästan lite märkligt
hur välkänt min chefs företag är.
Många hade dessutom sett olika
bänkkörningar på Youtube, bland annat
den där jag nästan gör i byxan då en
tryckslang släpper under en rekordkörning med en Ski-Doo 1200.
Så även jag var en kändis här men då
som ”han som nästan sket på sig”
Sedan kan man sammanfatta denna
mässa med orden ”Alla var där”.

Här ser vi killarna som driver företaget OFT-Racing. De säljer mycket till Sverige
och det är han i förgrunden som är Motorpsyco på SnowRiders forum. Han kan inte
ett ord svenska men med google kan han översätta och på så sätt hänga med. En
mycket trevlig kille som hälsade till alla svenska kunder.

Turbosats till nya E-Tec 800, var det inte jag som påstod att denna motor skulle
vara svår att överladda? Jag hade tydligen fel.
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Här ser vi Isak på Skinz. Det är ett företag som
gör sadlar, fotsteg och en hel del andra produkter för alla märken men de är till och med originalleverantörer åt Yamaha. Killarna från Skinz är
ytterst trevliga och berättade mycket om olika
svenska kunder, kanonfina produkter har de också, jag funderar faktiskt på att beställa en sadel
från dem.
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En turbosats till RMK 800, samma
grunddesign.

Det är en otrolig mängd eftermarknadsföretag som bygger specialdelar till snöskotrar
och utbudet är i det närmaste oändligt.
En intressant sak är att alla utställare
har ytterst god kännedom om Skandiavien och de börjar genast att berätta om
deras svenska samt norska kunder när
man presenterat sig för dom.
Språket är naturligtvis en begräsning när man kommunicerar men
alla är ytterst förlåtande när man
år
detta tro.
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Jag minns för si sådär 30 år seig
H
or
som
säljs
dan när min lärare på Hedens
skola i Boden började med
grunderna i det engelska
språket och att jag då såg
det som besvärligt och lite
onödigt.
Min åsikt var att jag
bodde i Sverige och därför
skulle klara mig bra med
att enbart kunna svenska.
Jag hade då inte riktigt
klart för mig hur otroligt
Push gör även 2T turbo, detta är till M( som
mycket
jag skulle använda
är den överlägset populäraste 2T då det
gäller turbo.
mig av det engelska språket.
Jag tänker ofta på vilken
tur jag hade att jag fick denna
utbildning som medför att jag
i dag utan problem kan prata
med folk på andra sidan jordklotet.
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Överladdning
Att räkna upp alla utställare på denna
mässa är inte möjligt men två tendenser
måste jag ändå berätta om.
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Det första som slår en är den enorma
mängden av tvåtaktsturbos.
Jag såg mer än 15 olika tillverkare
och det var övervägande Arctic Cat M8
samt ett fåtal RMK som var föremålen
för överladdning.
Utah är centrum då det gäller överladdning för skoterbruk och de senaste
åren har detta verkligen exploderat.
Enda problemet är att avgöra vilken
turbosats som passar bäst för en själv
när utbudet är så här stort.

Boggis
Sedan fanns det en otrolig mängd med
eftermarknadsboggis att välja mellan.
Att man inte skulle hitta någon bakfjädring som tilltalar en är nästan omöjligt då alla tänkbara varianter fanns att
välja mellan.
Mässan bjöd även på en hel del seminarier och där var höjdpunkten skolan
som Chris Burant och Bret Rasmussen
höll.
Dessa grabbar kan verkligen köra
skoter och det var mycket kul att se dom
i verkliga livet och höra på när de berättade hur man ska köra.

EZ-ride kallas denna boggi, intressant
lösning och kolla på visningsstötdämparen där man ser hur allt fungerar.

Schooled med Bret och Chris, bara detta var värt resan!

Polaris visade upp ett naket RMK chassi och det ser verkligen imponerande
ut, detta är ett riktigt lättviktsbygge!

West Yellowstone
Efter mässan for vi vidare till West Yellowstone, samt till Butte, Montana och
sedan till Kanada.
Där åkte vi först fast i tullen och sedan
gled vi baklänges ner för ett bergspass
och nästan in i en polisbil med vår sommardäcksförsedda hyrbil på isig vinterväg men det är an annan historia.
Resan hem gick bra eftersom de även
där sände ”Dumma Mig” på DVDn i
stolsryggen, en kanonfilm helt enkelt, jag
vill ha en egen Minion! Hejdå från ”han
som nästan sket på sig”.

En läcker Nytro med olika Skinzprodukter, fotstegen ser fina ut.
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Att dra ihop ett kompisgäng för att uppleva det
gemensamma intresset på nära håll är inte bara
teambildande, det är ganska kul också. Följ
med skotersveriges trevligaste team till USA på
lite semester.
- Tjena det är Arnie.
- Yo Arnie, waazz up?
- Jo du vet vi måste ju hitta på något
roligt, så vi tänkte dra vi till USA och
kolla på amerikanska mästerskapet i
motocross. Southwick du vet. Hänger
du med?
- …….
- Hallå, dog du?
Samtalet mellan Arnie och Peter ägde
rum i mitten av augusti 2010. Resan
ägde rum sista helgen samma månad
och här kommer ett helt vanligt resereportage från Motorhuset Polaris Racing
Team.

Avresa
Torsdagen den 26:e augusti var det tidig revelj då vi satte oss på fakiren ner
till Fjollträsk. Då vi inte skulle tävla åkte
vi lätt packade, eller lättpackade, lite
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utrustning i resväskorna alltså. Killarna
som mötte upp på Åre/Östersunds flygplats var Arnie Johansson, teamchef och
ägare av Motorhuset i Östersund som
är grymt intresserad av alla sporter där
motorer är inblandade. #144 Marcus
”Svempa” Evensson som är brandman,
skotercrossförare och husbyggare men
aldrig samtidigt. #108 Marcus Johansson som är en studerande skotercrossförare och till sist Peter Svensson som
jobbar som reklambyråkille och är ohälsosamt intresserad av motocross. Speciellt den som körs i USA.
Svempa hade planerat resan och gjort
det efter bästa förmåga. Från Östersund via Arlanda och Amsterdam skulle
vi trilla ner i Boston. Sånna grejor som
att Arnie behövde borsta tänderna 10
minuter innan planet från Amsterdam
skulle lyfta behöver vi inte nämna. Inte

heller tulltjänstemannens utfrågning av
Svempa varför han varit till Bali två år på
raken. Till slut kom vi fram till vår slutdestination.
Boston ligger på USA:s nordöstra
kust och är huvudstad i delstaten Massachusetts, eller ”Mass” som man säger
därborta. Boston har över 4 miljoner invånare idag och grundades 1630. Den
är alltså en av de äldsta städerna i USA
och klimatet är ungefär som i Sverige
från Dalälven och uppåt. Med andra ord
det kommer snö på vintrarna. Boston är
en stor studentstad och för övrigt rätt
soft.

Ankomst
Vi tog mark tidig eftermiddag lokal tid på
torsdagen och letade raskt reda på en
bil att hyra. Då vi var på grabbweekend
dög inget sämre än en Cadillac Escalade. Eftersom vi hade lite tid på oss tog
vi tillfället i akt att trycka in North Adams
på GPS:en. Där bor en gammal polare
till Arnie som driver Southside Polaris.
Bruce Gaspardi med fru och hysteriskt skällande liten hund tog emot oss
på kvällen och vi fick till och med sova

över. Bruce hade en skitfrän plansch på
muggen. The Shit List. I tio steg numrerades The Shit List olika resultat av
besöket. Ett exempel: The Ghost Shit.
It smells shit, there is shit on the paper
but no shit in the toilet. Vi rekommenderar Google för den som vill fördjupa sig
ytterligare, eller varför inte ett besök på
Bruce mugg.
Jetlaggade och trötta gjorde vi kväll
tidigt och vaknade också tidigt så vi
hann med att hänga med Bruce till hans
verkstad. Därefter bar det av mot St.
Johnsville, någon timmes bilfärd österut.
Vi befann oss i delstaten New York och
fullständigt njöt av naturen. Det liknar
väldigt mycket Sverige, fast bättre. Lummiga skogar i böljande landskap och
små trevliga byar, här och var. I jämförelse med Chicagobesöket förra november var vi ense om att vi mer hör hemma
i New Yorks delstat. Dock visade sig
några svagheter i Escaladens komfort.
I vissa kurvor svängde den onormalt
mycket, och tämligen ofta accelererade
den okontrollerat så att påsarna med
Beef Jerky, GPS och andra lösa saker
flög omkring. Tesen är att den trivdes
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på de små kurviga vägarna när Svempa
körde.

Lisa & Ray
Nästa anhalt var alltså St. Johnsville
och väl där togs vi väl hand om Lisa
och Ray Hulten som tillsammans driver Hulten Speedsports, som är ett av
USA:s mest seriösa skoterteam. Dom
kör Polaris som oss med stort stöd från
märket. Om man ibland tycker att vissa
jänkare är lite märkvärdiga, så stämde
detta absolut inte på Lisa och Ray. Jordnära, roliga och supersnälla människor.
Lisa undrade direkt om vår sockersöta
junior, Marcus Johansson inte skulle ta
och komma över och träna i höst. Vi
kan säga så mycket att förhandlingar
mellan Arnie och Marcus rektor är långt
framskridna. Är det någonstans vi tryggt
skulle kunna lämna Marcus så är det i
Lisa och Rays händer.
Ray kom in i sporten rätt sent och då
själv som förare. Till sist blev det så att
han startade ett team och då körde dom
med Ski-Doo. Bytet till Polaris blev en
jobbig tid, men Ray påvisade Polaris
stöd i övergången samtidigt som han sa
precis vad han tyckte om Ski-Doos agerande i den affären.

Wakeboarding
Vi blev kvar länge i St. Johnsville. Paret
Hulten säljer Malibubåtar som man åker
wakeboard efter och naturligtvis skulle
den aktiviteten provas på. Mikey, en
kompanjon till paret Hulten, tog hand
om oss och vi hängde med till hans
stuga som var lämpligt placerad vid en
liten mysig sjö. Mikey hämtade ett gäng
kalla ickeläsk, packade ner oss i sin
båt och förklarade för Svempa att man
skulle sätta 60% tryck på främre benet,
hålla handtaget vid höften och därefter hoppade Svempa ner i sjön för att
testa. Ett försök och Svempa wejkade
som han inte gjort annat. Näste på tur
var lille Marcus. Efter några försök så
var även han uppe. Sist ut var Arnie som
naturligtvis, mot all logik, tog sig upp på
brädan och åkte på tvären en bra stund
innan det fick vara nog. Peter testade
aldrig men höll ställningarna i fören av
båten och såg till att Mikey gjorde sitt
jobb.
Det hann bli mörkt innan vi kom tillbaka till land. Arnie och Marcus gick
raka spåret till bilen för att byta till torra
kläder och då dyker Mikeys pappa upp
som hade varit till puben en liten sväng
och utbrister:
-I hate to say it, but who the fuck are
you, and what does that naked man
doing on my drive way?
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Vi som sett Arnie halvnaken bakom en
Escalade förstår givetvis Mikeys pappa.
Han var tämligen ilsk över sonens tilltag
att utan hans vetskap bjuda in fyra mer
eller mindre nakna svenskar. Vi lämnade
stället raskt och käkade en sen middag
tillsammans med Lisa, Ray och deras
fyraårige son. Mikey dök upp lite senare
och bad om ursäkt. Vi försäkrade honom
att det var helt lugnt, vi bara skrattade
åt händelsen.
Det var torsdag kväll och vägen var
vidare utstakad mot Southwick. Återigen upplevde vi lite ryckig acceleration
och skarpa svängar. Vi började fundera
på om bilen inte var helt okej när Beef
Jerky, GPS, mobiltelefoner och Pringles
Ranch Chips ännu en gång flög som i
tyngdlöst tillstånd, när Svempa körde.

Honda Red Bull Racing. Marcus visar återigen att
det här är det fränaste han nånsin har varit på. Peter darrar på underläppen fast det inte syns och
Svempa har tagit paus i roamingen.

Tävling
Det var dags för Lucas Oil AMA National Motocross Southwhick. Förutom att
träffa roliga människor i samma bransch
inom skotrar och skotercross, var ju
tävlingen i Southwick huvudmålet. Den
10:e deltävlingen i amerikanska mästerskapet i motocross skulle avgöras här.
Det var lördagen den 28:e augusti 2010
och Peter blev lätt religiös.
Nationals är traditionell motocross
som körs på utomhusbanor. Soutwhick
är den enda banan i serien som är en
sandbana. Banan är traditionell utan
monsterhopp och blir grymt gropig med
andra ord, starkast vinner. Tydligen är
det ingen som talat om för förarna i USA
att man kanske måste vara lite taktisk för
att spara både sig själv och hoj, speciellt
då det är närmare 30 grader varmt och
vindstilla. Southwhick var rock ’n’ roll
från första start. Ingen, absolut ingen,
sparar på krutet. Utom Svempas lilla
fransos Chris Pourcel. Pourcel åker hoj
på det där tråkiga, perfekta sättet. Han
leder serien och hatar förmodligen att ta
på sig hjälmen då den förstör hans frisyr.
Därför var det extra roligt att se det lilla
yrvädret Justin Barica som tog hem andra heatet i 250-klassen. Att åka på det
sätt som Barcia gör i Southwicks sand i
35 minuter är omöjligt. Han vet bara inte
om det.
Gissningsvis var det 20.000 plus i
åskådarleden och tvärtemot Sverige så
kunde du köpa en kall öl och mycket annat. I en monter visades gamla veterancrossar och i depån kunde vi se Geicoteamet byta motorer på tre av fyra hojar
efter träningen. Hondateamet hade två
semitruckar. En för förarna, och en för
matservering. Tillsammans tog Honda
upp säkert 200 meter i djupled av depån.
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Southwick är enda sandbanan i AMA serien.
Makalöst vackert ställe.

Racingen är som vi sa tidigare helt annorlunda än i Europa. Det fajtas om varje
placering och man kör som om det vore
det sista man gjorde. Från start till mål.

Snusförnuft?
I 250cc klassens första heat knackade
det på Peters arm:
- Hey, what are you chewing?
- Sorry?
- I said, what are you chewing?”
- Ah. It’s snus. Ettan. Wet tobacco.
Wanna try?
Den barbröstade spännjänkaren kunde naturligtvis inte backa inför sina kamrater. Peter förklarade hur han kunde
baka en liten boll av tobaken och stoppa

den under läppen. Jänkaren la inte ner
det största förarbetet med prillan och
fick således Ettan i hela munnen.
- Fuck. That’s nasty.
Och naturligtvis garvade hans polare glatt. Peter var lite bekymrad över
tillståndet hos jänkaren och frågade
om han hade testat förut. Jovisst, han
hade tuggat amerikanskt snus minsann.
Grizzy hette märket och luktade som en
kvinnlig parfymavdelning. En stund senare knackade det på armen igen:
- Do you swallow this shit?
- Sorry?
- I said, do you swallow this shit?
Peters hjärna sa No, medans munnen
sa: Yes, of course. Och som med födel-

Alla klockor i Pulp Fiction står på tjugo över fyra.
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Southwick. Marcus påpekar hela
tiden hur jäkla fränt det här var.
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Transworld Motocross är i USA ungefär
som vad SnowRider är i Sverige.

sedagar eller julafton då man ger bort en
sämre present än det man tänkt sig, så
är det ju tanken som räknas. Spännjänkarn gick för att köpa öl och sågs efter
det aldrig mer till.
I Southwick körde man träningarna
och två heat per klass för 250cc, 450cc
och tjejklassen på en dag. Det är inte
många stunder av dötid och vi kan varmt
rekommendera ett besök. Även om man
inte är extremt intresserad av motocross
är det ett superstort event med många
människor och annat rock ’n’ roll arrangemang. Tävlingarna tog slut och vi
fick en skön promenad till parkeringsplatsen. Det var lördag eftermiddag och
vi tog sikte mot Boston. Vackert väder,
inte ett moln på himlen och GPS, mobiltelefoner, Beef Jerky, vattenflaskor och
Twizzler som flög omkring inne i bilen. Vi
var helt övertygade om att något var fel.
Kunde det vara drivaxlarna? Styrservon
eller något annat? Svempa körde fortfarande.

Home sweet home
Under lördag kväll var vi i Boston och
det var synnerligen tufft att hitta ett ledigt
hotell. Boston är en stor studentstad
och skolorna skulle börja veckan efter.
Många nära och kära till skoleleverna
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var på plats och sökte temporärt boende
plus även dom som besökte UFCgalan
som hölls i stan. Vi hittade ett ledigt hotell och på samma ställe hittade vi en
restaurang med den klockrena amerikanska Steaken. Det blev en sen middag och en tidig kväll. Söndagen ägnades åt en kort sväng i Boston City innan
vi drog till närmaste köpcentrum och
köpte skönhetsprodukter av världens
bästa försäljerska. Svempa och Peter
plöjde in många pengar och fick samtidigt häpnadsväckande demonstrationer
på vad tvål av salt från Döda havet kan
göra med dina händer. Hade vi inte haft
så bråttom till flygplatsen så hade nog
Svempa och Peter stått där än, tvättandes sina händer, polerandes sina naglar
framför en underskön amazonkvinna.
Att flyga över Atlanten är skittrist. Men
vad som roligare var, då vi äntligen trillat ner på Frösön och var på väg ut från
grindarna i Arnies Sprinter, så märker
Arnie att han tappat bort parkeringsbiljetten. Den lilla lappen i sin tur öppnar
grindarna ut från parkeringsplatsen. En
sketen liten stängd grind var hindret
mellan flygplatsen och hemmet efter en
resa som vi aldrig kommer glömma. Hur
vi löste det, är en helt annan historia.
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Börjar bettet i dina skidor avta eller fryser
du om händerna? Saknar du kanske
hookar på styret? Då ska du titta lite
närmare på hur du kan förbättra allt från
styrstålen, styret till handskydden. Man
kan lugnt säga att det finns en djungel
av dessa prylar på marknaden. Många
av dessa saker är inte heller bara att
bulta på och köra, utan kan kräva att du
modifierar lite för att det ska passa. Man
gör alltså klokast i att köpa av en bra
återförsäljare som kan berättar vad som
gäller innan man slår till.

Renthal Fatbar
Oversize Taper med diametern 28,6 millimeter är ett styre utan fågelpinne. Styret ger ändå en mycket bra styrka. Det finns i färgerna silver, röd, svart och blå. Finns
i olika storlekar mellan 602-814 millimeter i bredd och
höjderna 89-118 millimeter, offset varierar mellan 38-72
millimeter. Styret kostar 1195 kronor hos Garage24.

RSI
RSI’s kolfiberstyren har en kärna av 7075-T6 värmebehandlad aluminium som
sedan är lindad med kolfiber. Avsmalnande aluminium-väggar som har flexibilitet för att minska vibrationer och stötar. Konstruktionen gör detta till ett mycket starkt styre. Kolfibern agerar som en barriär mellan handtagsvärmarna och
aluminiumet vilket tillåter dom att bli varmare. Tjockleken på styrena är 1 1/8
tum vid infästningen och avsmalnar sen till 7/8 tum närmare handtagen och infästningarna. Man behöver en Fatbar-styrhöjare för att kunna montera styrena
och tänk på att styrhooks inte fungerar på kolfiber-styrena. Finns i fyra olika
modeller: Backcountry, bredd 740 millimeter, höjning 83 millimeter och handtagsvinkel 14 grader. 10 graders, bredd 800 millimeter, höjning 0 millimeter och
handtagsvinkel på 10 grader. 15 graders, bredd 743 millimeter, höjning 0 millimeter och handtagsvinkel på 15 grader. Race, bredd 760 millimeter, höjning 3
millimeter och handtagsvinkel på 10 grader. Race-styret har också burkböjarna
fastsatta, 90 grader på broms och 45 grader på gas-sidan. Aluminium kostar
800 kronor och kolfiber 1 280 kronor hos www.snoperformance.se

SNO PRO
Xross är ett brett cross-styre som inte höjer något och är vinklat 10 grader bakåt.
Styret finns tillverkat i två olika material, Crome Moly med längden 813 millimeter
och diametern 22 millimeter som kostar 365 kronor, aluminium med samma mått
har priset 580 kronor hos Duells.
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Prorider Fatbar

Tommaselli

Fly

AeroTap Sno-X Race Bar

Detta fatbar-styret finns
i tre olika modeller MXbend, MX-High-bend och
Mini-bend. Det är tillverkat
med den senaste tekniken
och det bästa 7075 aluminium materialet. Barpad ingår i priset. Du hittar det för 895 kronor hos
www.24mx.se.

Svartkromat stålstyre med
lite old school look som passar utmärkt till pärlan. Till
exempel Arctic Cat: Prowler,
EXT special, Wildcat och
Thundercat. Lynx: Cobra,
Enduro och GLS. Polaris: alla
Indy-modeller med flera. Har
en bredd på 73 centimeter.
Priset ligger på 299 kronor.
www.duells.se

AeroTap Sno-X Freeride
Bar är tillverkat i 7075 flygplansaluminium för högsta
hållbarhet. 28,6 millimeter
tjockt vid fästpunkterna. En
svart styrpad ingår. Längd
775 millimeter, offset 45
millimeter och höjningen är
130 millimeter. Priset ligger
på 1 190 kronor hos www.
locknersbilochmc.se

Tillverkat i 7075 flygplansaluminium för högsta hållbarhet. 28,6 millimeter tjockt vid
fästpunkterna. Längd 760
millimeter, offset 10 grader
och höjningen är 0 millimeter. Kostar 1 250 kronor
inklusive styrpad och du hittar den hos Duells.
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RSI

PowerMadd

Polisport

Sportech

Handskydd från RSI är designade för
att erbjuda bästa möjliga skydd mot
vädrets makter samtidigt som de
ser bra ut. Finns i svart, vitt, rött och
blått. Priset är för ett komplett par
utan monteringssatsen ligger på 350
kronor. Monteringssatsen kostar 395
kronor och passar mängder av olika
märken på handskydd. Du hittar dom
hos www.snoperformance.se

Högkvalitativa handskydd i slagtålig
polypropen i mängder av färger.
Skydden är ventilerade och har ett
medföljande lock som kan sättas fast
för att ta bort ventilationsfunktionen.
Säljes som komplett sats med två
stycken handskydd och monteringssats för 669 kronor hos www.skoterdelen.com

Freeflow är ett smidigt handskydd
som finns i många färger. Med dessa
handskydd kan du alternera mellan ett heltäckande skydd eller ett
handskydd med luftgenomströmning. Justerbart med fyra positioner horisontellt och två positioner i
bredd. Lätt att montera och inkluderar fästen. Pris 259 kronor hos
www.24mx.se

Fräcka handskydd från Sportech i
mängder av färger för att matcha
skoterns färg. Säljes parvis med
komplett sats för montering. Tillverkade av köldbeständig, slagtålig
plast och passar alla snöskotermodeller. Kostar cirka 919 kronor läs mer
på www.garage24.se

Acerbis
Acerbis
Uniko är lätta handskydd framtaget
och testat av bland annat crossföraren Carmichael. Finns i många olika
färger. Universalfäste medföljer för
399 kronor hos
www.forsellmotor.se

Flag är klassikern från Acerbis
som satt original på vissa Ski-Doomodeller. Finns i färgerna svart/vit
och gul/svart. Säljes komplett med
monteringssats och levereras parvis. Du hittar dom för 989 kronor
hos www.stenmarksmaskin.se

Team 10
Psychic är smidiga handskydd som
finns i många färger. Levereras inklusive fästen för 349 kronor och finns hos
www.duells.se

Jagged Edge
Woody´s

Woody´s
Dooly™ har två 7/16 tum Flat-top®
styrstål monterade på en platta på
varje skida. De dubbla stålen ska minska spårkänsligheten och istället göra
nya spår i snön. I kurvorna är endast
ett stål i backen, vilket gör det lika enkelt att svänga som med ett singelstål.

Slim Jim™ Dooly® är ett lite
smalare dubbelstål som är 31
procent lättare än original Dooly
och mer aggressiva. Trotts detta
har de samma fördelar som Dooly. Slim JIm™ Dooly® finns i 4, 6
och 8 tum i 60 grader till Arctic
Cat, Polaris, Ski-Doo och Yamaha samt C&A.

Jarla
Styrstål i fem olika modeller som finns till de flesta skidorna
och till ovanliga skidor kan de specialtillverka styrskenor efter mått och modell utan extra kostnad. Priserna ligger mellan 695 och 1095 kronor. Normal: Bra styregenskaper vid lugn
ledkörning och på is. Har 150 millimeter 90 graders styrande
hårdmetall. Sport: Väl lämpade för ledkörning och ger fäste
även på isigt underlag. Har 162 millimeter 75 graders styrande hårdmetall. Sprint: Avsedd för skotrar med stort skidtryck. Har 130 millimeter 60 graders styrande hårdmetall. Enduro: Nära en tredjedel av produktionen hos Jarla säljs som
Enduro styrskena. Har 162 millimeter 60 graders styrande
hårdmetall. Har använts på såväl långbandade touringskotrar
som arbets- och tävlingsmaskiner. Racing: Racing styrskenor
är avsedd för den som endast litar på högsta kvalitet. Har 195
millimeter 60 graders styrande hårdmetall. De planslipade
sidorna förbättrar styreffekten på lössnö och i modd. Läs mer
på www.l-weld.fi

Sno Pro
Finns i tre olika utföranden STANDARD: Styrskena med 12 millimeter i diameter
som är elförzinkad. SPORT TOURING: Styrskena med 12 millimeter i diameter
med och 75 grader coromantstål på 12 centimeter. ENDURO: Racingskenor med
12 millimeter i diameter med och 60 grader coromantstål på 19,20 centimeter.
Levereras parvis inklusive självlåsande Nylocmuttrar. Finns till ARCTIC CAT, LYNX,
OCKELBO, POLARIS, SKI-DOO, YAMAHA, Aktiv och SLP. Priset ligger mellan 259795 kronor

Coromant styrskenor med 5 tums 90
grader coromant. Säljes parvis för
995 kronor, mer information hittar
du hos www.garage24.se.

Stud Boy Styrstål

Kimpex
Enormt utbud till de flesta skidmodeller där priserna ligger mellan 65-2395 kronor. Finns från enkla
styrskenor av stål till de med vassa
coromantstål och de säljs parvis.
Finns i fyra olika utföranden Standard, Coromant, 22 centimeter 90
graders coromant och 15 centimeter
60 graders coromant. Du hittar dom
hos www.garage24.se

Shaper Bar styrstålen är konkavt
utformade istället för de traditionella runda stålen, detta för att de
ska greppa snön istället för att glida
ovanpå. Tack vare utformningen
kan de ha en kortare coromant och
ändå behålla samma styrförmåga.
De är också cirka 20-25 procent lättare än vanliga stål. Finns med 4,5
och 6 tums coromant och priset
per par ligger på 760-860 kronor
beroende på modell. Mer info hittar
du på www.snoperformance.se

Totaltek
Vilket styrstål du behöver beror hur du använder
din maskin. Du kanske älskar att glida fram efter
en väl preparerad skoterled, eller att hålla fullt
och flyga över hopp och ha full kontroll i varje
kurva. Alla Totaltek styrstål är handtillverkade
i Finland av det bästa tillgängliga materialet.
Själva styrstålet är crome-molybden, vilket är tre
gånger starkare än vanligt normalt rundstål. Detta hållbara material innebär att man inte behöver
ha något slitstål på styrstålet. Totalteks styrstål
är guldanodiserade och förpackade i genomskinliga förpackningar med informativa rekommendationslistor och enkla produktkoder. Finns i sju
olika varianter sport, touring, utilty, racing, sprint,
snocross och extreme med priser mellan 6901040 kronor. Mer information hittar du på www.
totaltek.fi

Duellerande i Paraguay är olagligt såvida inte båda parterna är registrerade blodgivare.

Idrefjällens Snöskoterklubb kör sitt fjällrally lördagen
i vecka elva. Denna säsong går det av stapeln
lördagen den 19:e mars. Sträckans längd brukar var
fem till sju mil och passerar alltid ett av deras fjäll.
Till vintern blir det sjätte Fjällrallyt som anordnas.
Det brukar bli 300 vuxna och barn som startar i rallyt.
Det hela avslutas med afterskoter på restaurang
Lodjuret med dans och underhållning. Rallyt är
ett stort arrangemang för klubben med ett 50-tal
medlemmar, men hittills har det gått mycket bra
tack vare alla ideella insatser med spårpreparering,
kontrollanter och prisinsamlingar.

Det finns ställen över hela
Sverige som säkert kan
göra anspråk på Sveriges
längsta skotersäsong.
Ett ställe är Bruksvallarna
och bilderna är tagna
strax ovanför Fjällbäckens
Lodge. Datumet är så sent
som Norges nationaldag,
den 17:e maj, och det gavs
möjlighet att testa 2011 års
modeller i 30 centimeter
pudersnö.
Foto: Johan Bjelke

Det bjuds på diverse tävlingar. Kast
med stövel är en av grenarna.

Uppslutningen är total vid prisutdelningen.

Det är trångt med alla ekipage vid målgången.

Prisbordet brukar ha ett värde på 30
000 kr

Det är dags att tagga upp inför en ny säsong med skotercross. Vem kommer att stå överst på
pallen i år och kommer något märke eller team att dominera? Som vanligt är det stentuffa killar
och tjejer som efter barmarksträningen står och stampar i rimfrosten innan säsongens första
träning på snö. Många vill vara med och det är många som har kapacitet att vara med och slåss
om dom ädla medaljerna. På följande sidor hittar du årets crossmaskiner och vilka team som ställer
upp i årets snövariant av gladiatorspel.
Av:Togga&Stefan

Team Mellanströms Motor
Teamet kör på Arctic Cat och med tre stycken A-förare.
Simon Flikfelt kör i ProOpen och efter en skadedrabbad säsong ifjol så tar han ett
nytt krafttag i år. I bagaget har han sommarträningen som har rullat på bra. Simon
bor i en annan del av Arvidsjaur.
Joel Westerlund kommer att köra ProStock. Han är en talangfull kille som ska satsa
till hundra procent i klassen ProStock efter ett sabbatsår ifrån skotercirkusen.
Christer Devall ställer upp i ProOpen och enligt Mellanströms Motor behöver han
ingen presentation alls. Men dom ställer stora förhoppningar till honom när han
kommer att äntra en SnoPro600.
Övriga medlemmar i Team Mellanströms Motor är Mattias Johansson, Matilda Johansson, Jonas Wikström, Patrik Håkansson och Albin Lundqvist
Joel westerlund
I fjol sprack Lynx långa segersvit i VM, så till i år har man tagit i ordentligt. Precis som Ski-Doo har man en omarbetad motor som ger
mer effekt. Man har också gett sig på boggin och förlängt den. Samt
lite annat smått och gott som vi ska titta närmare på.
*Ny längre matta som nu mäter 3268 millimeter med 44 millimeters
kammar. Detta ska ge bättre fäste och vassare starter. Förlängningen
gör också att skotern blir stabilare i gupp och hopp. Allt detta med
bibehållen smidighet i kurvorna.
* Ny kalibrering av variatorerna.
* PPS-boggin är omgjord för att passa den längre mattan. Nytt är
också att det sitter två vändhjul.
* Nya aluminiumaxlar i boggin.
* Optimerade KYB-stötdämpare för skotercross.
* Motorn får nya cylindrar och en ny utformning på förbränningskammaren vilket ger mer effekt över hela registret.
* Ny längre tunnel med starkare fotstöd, samt större hål som gör att
det samlas mindre med snö.
* Fotholkarna är framflyttade 60 millimeter.
* Extra stöd för dynan och nytt dynöverdrag.
* Nya handtag på styret.
Den förlängda PPS-boggin med
sin 3268 millimeters matta borgar
för bra fäste.

Nya greppvänligare handtag på
styret, annars känner man nästan
igen sig från standardmaskinen.
3-10/11

Christer Devall

Team Nila Fritid
Filip Eriksson som med några pallplaceringar och en fin 8:e plats i SM hoppas
givetvis på ännu bättre resultat med sin Ski-Doo. Han har farten för att lyckas och
förhoppningsvis håller det till fler pallplaster i år.
Magnus Renström hade oflyt med krascher och lite maskinproblem i finalerna förra
säsongen. Detta gjorde att han hade blandade resultat och hamnade som första reserv i SM-finalen. Men får han till sin Lynx i år får konkurrenterna se upp.
David Larsson körde mycket bra på ArcticCat-cup och trots finalplatsen som var
säkrad under sista varvet
slutade det med en krokig
framvagn och en färd
över styret. Efter den lilla
fadäsen var säsongen slut
på grund av en knäskada.
Till i år har han tränat hårt
och är sugen på revansch.
David äntrar en Lynx.
Lars Söderström satsade
mest på backe under förra säsongen. I år kör han
både skotercrossen och i
backe på en Lynx. Några
pallplaceringar och en 3:e
plats i SM har motiverat
han att göra ännu bättre ifrån sig denna säsong.
Elias Lindgren kör också
för teamet. Men ingen
vet så mycket om honom.
Det spekuleras att han är
nästan släkt med Peter Eriksson.
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Ski-Doo’s nya crossmaskin har börjat
landa hos sina ägare. Maskinen som
vann Pro Stock-klassen i såväl ISOC
som SM i fjol är lik sin föregångare,
men med en del viktiga skillnader. Här
märks bland annat en omarbetad motor och ny boggi.
*Motorn får nya cylindrar och en ny
utformning på förbränningskammaren, vilket ger mer effekt över hela
registret.
*Variatorn har genomgått betydande
förändringar för att matcha motorns
kraft och ska ge snabb backshift och
gasrespons.
*Den helt nya ”Dubbed PCX-boggi”
med omgjort kopplingssystem och
ny dämpargeometri ska ge bättre
kurvtagning och uthållighet, samt vassare starter.
*Fler ändringar i boggin är att den nu
har justerbar koppling, dubbla fjädrar
till centrumdämparen, grövre boggiskenor och nya övre hjul.

(2010 års modell)

Här är den nya boggin som ska ge SkiDoo-förarna det där
lilla extra och den är
endast avsedd för
racing.

Motor set olaris a in Team

Team er n sets

Teamchef Arne Johansson mönstrar i år ett stall med fyra förare. Detta år förser
dom Marcus Evensson och Marcus Johansson med både en ProStockmaskin och
en ProOpenmaskin och hoppas på en dubblering i SM-serien.
Marcus Evensson är en erfaren och respekerad akt på banorna. SM Guld 2007 och
brons 2008 är några av Marcus fina meriter. Åker skoter på ett tekniskt nästan fulländat sätt och har blicken för nya, radikala spår. Marcus är brandman till vardags.
-Fjolårssäsongen var lite upp och ner. Jag blandade bra körningar med lite oflyt så
självklart ser jag kommande säsong som en morot till revansch och visa vad jag
verkligen kan, säger han.
Marcus Johansson körde i fjol första året i seniorklassen och då i Pro Stock. Året
innan vann han juniorklassen. Marcus är både modig och beräknande och rör sig
smidigt som en katt på skotern.
-Några tävlingar ifjol kan jag se tillbaka på med stolthet då jag kände att jag verkligen hör hemma uppe i toppen. Det är bara att hänga i och nu tränar jag stenhårt
inför säsongen, konstaterar Marcus.
Emma Karlsson började fjolårssäsongen med att skada handen på Arctic Cat Cup.
En kort tid efteråt var det dags för första SM-deltävlingen. Självklart försökte Emma
köra med gipset på handen men då det inte gick klippte hon bort det.
-Det är efteråt det gör ont. Då man kör då är det bara att ösa. Det finns inget annat.
Jag blev så otroligt glad då Arne ringde upp i våras och nu flyttar jag från Åsele till
Östersund för att få bästa tänkbara träningsmöjligheter och att få vara tillsammans
med teamet. Jag siktar på pallplats till kommande säsongs SM-serie, berättar hon.
Stefan Björklund åker backe och har en rad medaljer i just Back-SM. I år kör han
som vanligt tunga Racingklassen och få personer är hårdare än Stefan.
-Det är roligt att köra skoter men det är roligare att vinna, erkänner han.
Christian Salemark kommer att förstärka teamet efter att ISOC-serien är klar i USA.
Övriga i teamet är Magnus Englund, Fredrik Pettersson och Peter Svensson.

Teamet består av teamchefen Mats Lager och fyra förare.
Två av förarna har elitlicens och är:
Marcus Lundgren som är 20 år och kommer från Älvsbyn. Han slutade 3:a i SM, ProStock 2010.
Henrik Mases som är 23 år, kör i ProOpen och kommer ifrån Rättvik .
Dessutom två stycken med vanlig licens och som ställer upp i ProStock:
Robin Landstöm, 21 år från Luleå.
Henrik Nordenskiöld fyllda 27 år ifrån Luleå.
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Petter Nårsa kör även denna säsong för Lynx. Men för att göra det extra
krångligt kör han för det finska teamet. Utförlig presentation är överflödig.

För Team

ert n no ross Team
Viktor Hertén bor i Vexala Finland är 24 år och jobbar till vardags på Solving i Jakobstad. Viktor har tävlat sen han var 13 år och kommer att satsa på VM-tävlingen
som avgörs under ett veckoslut i mars på hemmaplan i Tuuri, Finland, samt finska
mästerskapen som i år körs som serie men bara som Pro Open. Det bli även tävlingar i Sverige. Som tidigare år fortsätter Viktor köra Ski-doo.
Fredrik Hertén , dubbel FM bronsmedaljör säsongen 2008 och en av de få européer
som deltagit i prestigefyllda Winter X- games i USA. Han är 29 år och bor med sin
sambo Marika och dottern Josefin i Bennäs Finland. Fredrik arbetar på Nautor i Jakobstad. Fredrik kommer att satsa på Finska mästerskapen, Europamästerskapen
och han kommer även att satsa på VM. Fredrik byter märke till Arctic Cat som blir
en nytändning för honom. www.hertensnowcross.com

n essons
Johan Vesterlund är gift med Margona och har två barn, Gustav tre år och Holly
på ett år. Dom bor i Välvsjön utanför metropolen Bygdsiljum. Johan jobbar med att
köra skördare åt Alenius Skog och på fritiden så gillar han att bland annat att jaga
och åka skidor. Hans största medaljskördar har skett i backe med totalt sex ädla
metaller. Inom skotercrossen är han bland dom tio främsta.
Desiree Stolt är 26 år gammal. Hon bor i Långed tillsammans med maken Alexander och barnen Leo fyra år och Tiger två år. Dessan har kört skotercross sedan -01
förutom de år då Leo & Tiger kom till världen. Jobbet är förlagt till Ica Gourmet som
kallskänka/salladsansvarig. Gillar allt från småkryp, djur och det mesta med motor
på. Hon åker skotercross vintertid och motocross på sommaren. Målet denna vinter
är att utveckla körningen, klå upp en och annan kille på banan samt att givetvis stå
högst upp på pallen i damklassen.
Övriga i teamet är Anders Byström Sävar, som kör Enduro och mekanikerna Alexander Stolt och Göran Carlsson.
3-10/11
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Adam Öhman passerade 20års-strecket under 2010. Han bor i Älvsbyn och har kört
skotercross i fyra år. Lever fortfarande på att han fick köra VM-finalen i Malå och
siktar på att ge dom andra en match i ProOpen.
Jeff Öijer är som vanligt för bra tränad för sitt eget bästa. Axlarna ska enligt uppgift
fungera bättre än någonsin. Efter SM-guldet 2005 har han dragits med skador och
inte kunnat prestera som han önskat. I år hittar vi honom i ProStock. Han ser sin
chans i teampresentationen att kunna skaffa sig privat marknadsföring.
-Jag vill poängtera att jag är mer singel än någonsin. Har egna fickpengar, är rumsren och gillar långa promenader, säger Jeff.
Filip Sundström bor i Laisvallby och har tävlat i två år. Största meriten är SM-guldet
2010. Fyller sjutton i vinter och är förhållandevis okysst fläckvis. Han ställer upp i
ProStock.
Johan Dahlgren har använt den snöfria säsongen till att springa och köra motocross. Om han själv får bestämma stoppar han i sig korv stroganoff och ris eller annan lämplig husmanskost. Han och hans sambo Maria Östman bor i Tännäs. Kommande säsong blir i ProOpen och är hans åttonde varav fem som fabriksförare.
Som största merit har han sitt SM-silver i Umeå 2008. www.spizz.se/johan

Team o er ort
Ett nystartat team från Tinn i Norge. Teamet satsar på att köra hela SM-serien,
MidtNorsk Mesterskap, Norsk Mesterskap och VM. Teamet kör Lynx.
Ståle Eggen är bosatt i Tydal och är förlovad med Viktoria. Båda går på Rjukans
gymnasieskola. Efter långa förhandlingar med Green Mountains racingteam i USA
valde han till slut Team PowerSport. Karriären inledde han 2003/2004 och har ett
antal förstaplatser i skandinavien. Under förra säsongen körde han både i skandinavien och USA.
Arve Iversen är gift med Ågot och bor i Atrå. Han jobbar på Rjukans gymnasieskola.
Han började med skotercross säsongen och 2005/2006 och gör en comeback efter
en knäskada 2009. Han har norska titlar och pallplatser ifrån Norge. Hans motto är:
Ingenting är omöjligt så länge du jobbar hårt nog.
Övriga i teamet är Hans Olav Barstad, Hennig Brekke Mekaniker och Henning
Johnsen.
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Med Ross Martin och Levi LaVallee i spetsen
tog Polaris hem de två översta pallplatserna
i ISOC Pro Open-serien, med det bevisade
man att den förhållandevis gamla maskinen
fortfarande fungerar. Med detta i ryggen känner man nog fullt förtroende för skotern och
kommer inte med en helt ny maskin till i år
som många kanske hoppades på, utan istället omarbetar man bland annat framvagnen.
*Den nya IFS-framvagnen har omarbetade
spindelleder, a-armar och bussningar samt
en ny styrstång. Detta ska ge en lättare styrning och planare kurvtagning.
*Ny Walker Evans nåldämpare fram i boggin.
*Utseendet matchar nu det på 2011 RUSH
PRO-R med sin svarta och röda-färgsättning.
*I framvagnen har man Walker Evans Aluminum IFP PB-dämpare med 16 lägen på kompressionen.
*Fjädringsvägen fram är på 26,2 centimeter
och bak på 35,3 centimeter.
*Motorn är den pigga Polaris Liberty 600:n
med Mikuni TM40 förgasare och VES (Variable Exhaust System).
*Man använder också P-85 primärvariatorn
och TEAM-sekundär.
*Bromshandtag och huvudcylinder kommer
från Cyclone och själva Phantom-bromsen är
vätskekyld.

Den omarbetade framvagnen ska
ge en planare
och exaktare
kurvtagning
Eftersom många ändå satte dit Walker
Evans nåldämpare fram i boggin är detta nu standard.

Team

oter ti en

Teamet består av ynglingarna Christoffer Berglund, Anders Jansson
samt den mer rutinerade
och snabbe Roger Karlsson. Även i år kör dom
Lynx 600 RS från Bengts
Cykel&Motor i Borlänge.
Grabbarna har tränat hårt
och är enligt dom själva i
riktigt fin form inför årets
drabbningar. Med tre
vältränade och taggade
förare är förväntningarna höga. Under säsongen kommer vi även att kunna följa
förarna på Team Skoterbutikens blogg som kommer finnas på
www.skoterbutiken.se.

ells olaris a in

Team

tan

Kommande säsong kommer Pontus Engström att köra Arctic Cat. I teamet förutom
Pontus ingår Ulf Johansson som mekaniker/coach/farsa och Matti Larsson som endast är mekaniker. Det är ett hårdsatsande team som enligt dom själva kommer att
synas mycket på banorna i vinter.
-Jag är oerhört taggad och ser verkligen fram mot denna säsong, säger Pontus.
Vill du läsa mer om teamet, resultat och sponsorer, eller se fräna filmer ska du gå in
på Pontus hemsida. www.pontusengstrom.com
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andina ia

Teamet körde i fjol med två förare. I år utökar man och mönstrar ett stall med tre
förare.
Johan Eriksson ifrån Bruksvallarna brinner av revanschlusta efter fjolårets snöpliga
skada bara några veckor före SM-finalen. Johan bröt armen oturligt under träning.
Detta under en säsong där Johan verkligen fick visa vad han kan efter några år på
ett annat märke.
Dan Lang ifrån Duved tog brons i ProOpen. Han är erfaren och tuff och vill
naturligtvis högre upp på pallen i år.
Nisse Kjellström. Prinsen av Söderhamn är ny i teamet och är en talangfull yngling
som sommartid skåpar hem det mesta i sitt distrikt vad det gäller motocross. I fjol
tog han silver i ungdomsklassen efter en rysare i finalen. Nisse är ambitiös i sin
satsning och kör kommande säsong i ProStock.
-Vi trivs mycket bra tillsammans och vi har väldigt roligt ,vilket vi tror är viktigt för
att lyckas och bli framgångsrika. Johan och Dan kommer att fungera som mentorer
för Nisse. Vi ser verkligen fram emot snön och säsongen nu, säger Mattias Lönn
och Anders Lindqvist som styr teamet.
3-10/11

Hoppas bara dekalerna fäster på den
nya skrovliga ytan sidopanelerna har.
Den nya och lätta mattan från
Camoplast ser riktigt vass ut,
man ser också tydligt de större
vändhjulen.

Team

i oo

eden

John Stenberg är 21år och har varit sex år som aktiv förare. Han ska köra Pro Open
i vinter och har målet att göra bra ifrån sig i Usa, Sm-Guld och top 10 i VM.
-Mina förväntningar är höga inför denna säsong, jag har tränat bra i sommar och
tror på resultat, säger John.
Han har främst tränat mycket motocross hela sommaren och har ägnat en hel del
tid på cykeln och löpning. Barmarksträningen har varit inriktad på att behålla och
öka på styrka, kondition och smidighet.
Fredrik Granberg är gift och pappa till Alf som nästa år fyller ett. Pappa kliver snart
över gubbgränsen men satsar friskt i ProOpen. Har ägnat 22 år åt racing och har
som dold talang att handdiska.
Jesper Degerbjörk är till alla skoterflickors stora förtjusning för tillfället singel. Han
har kört skotercross i fem år och har skalper som 1:a Arctic Cat Cup 2008, RM-guld
2008 och två stycken SM-brons. När han inte kör skoter är han med polarna och är
enligt han själv duktig på att laga mat. Favoriträtt är Felix pyttipanna. Fredrik kommer att köra ProStock i vinter. www.degerbjorkracing.se.
Jonas Stenberg är 23 år och har varit aktiv förare i åtta år. I vinter kör han ProStock. Hans största merit är en 4:e plats i SM 2010. Målet för säsongen är topp-tre
totalt i SM i Pro Stock. Försäsongsträningen har varit fotboll och löpning. Fritidssysselsättning är jakt. Vad han jagar är inte officiellt.
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De killar och tjejer som äntrar en SnoPro 600 till kommande säsong har högt
ställda förväntningar på maskinen. Det ska dom också ha efter förra årets
framgångar, eller vad sägs om rent hus i VM, etta och två i SM! Enligt racemanager Mike Kloety har ingenjörerna jobbat dag som natt med att förbättra skotern
ytterligare till i år. Här är nyckelförändringarna på 2011 års modell:
*Tunnelförstärkningarna har blivit starkare då aluminiumet nu har en tjocklek på
2,5 millimeter istället för 2 millimeter.
*Både SX och XC kommer att få en genomskinlig bränsletank täckt med svart
vinyl.
*Sidopanelerna har en ny struktur och omgjorda huvfästen för att bli reptåligare
och att huven ska gå lättare att ta på och av.
*CDI-boxen på SX får en omprogrammering som ska förbättra starterna. Detta
med hjälp av en ny tändkurva och avgasportsöppning, baserat på avgastemperaturen.
*VIP-systemet som ger möjlighet att finjustera motorn inför varje race förbättras
med att nu även få data från vattentemperatur och TPS.
*Grenröret har en ny utformning och avgastemperaturmätarens infästning är
omgjord.
*Motorfästena är av förbättrat material för bättre hållbarhet.
*Ny drivmatta från Camoplast baserad på Attack 20 race track. Den har 2.86
tums delning och är nästan ett kilo lättare än tidigare matta.
*XC har en Ripsaw-matta med 32 millimeters kammar och 2.52 tums delning.
*Omarbetade boggiskenor och kopplingsklossarna är framflyttade för en mer
kopplad boggi med mindre skidlyft som resultat.
*Större vändhjul som ett resultat av omlokaliseringen av kopplingsklossarna för
att behålla rätt mattspänning.
*Den bakre Fox-dämparen har fått en ändrad kalibrering på kompressionen.
*XC har fått en ny kalibrering på den främre boggidämparen.

Team en eim no ross
Adam kommer att fortsätta köra för BRP Racing Lynx även i år. Efter en mindre
lyckad fjolårssäsong känner han sig mycket revanschsugen inför kommande säsong. Förra säsongen var lynxen ny för Adam, men efter ett år av lärdomar hoppas
han kunna vara med och slåss om en SM- och VM-medalj. Adam försöker så gott
han kan att förtränga titeln som norsk mästare. Även Marica ser med revanschlust
fram mot kommande säsong. Nu när skolan är avslutad kan hon satsa mer tid på
träning och uppladdning inför tävling. Efter en lyckad knäoperation i våras har hon
kunnat träna obehindrat hela försäsongen. Marica fortsätter på Lynx och kör för
Skidoo & Lynxhallen Idre. Nytillskottet i teamet är den tredje i syskonskaran, Ronja.
Hon kommer också att tävla med en Lynx och då i den yngsta av ungdomsklasserna. Som vanligt är det #311 du ska hålla utkik efter på banan. www.teamrenheim.se
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Får vi presentera vinnaren
av Halvarssonstävlingen
från SnowRider nr 1-1011.
Han heter Jonas Karlsson
och bor i Storuman. Stort
grattis från oss alla!
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24mx.se

motocross fiddy snow utrustning streetwear

2 995 kr
4595 kr
Fri frakt & Lägsta pris-garanti
Delbetala från 128 kr i månaden!

Köp din skoterutrustning

på 24mx.se
Fri tur och returfrakt vid storleksbyte, lägsta prisgaranti och fri frakt. Dessutom - handla nu och
betala 31/1 2011. HELT utan avgi!er!

Jacka TOBE
Meltdown Blå

2 295 kr
Fri frakt & Lägsta pris-garanti
Delbetala från 98 kr i månaden!

Scott White Sky
Thermamax

949 kr
Lägsta pris-garanti
Delbetala från 50 kr i månaden!

Scott Safari Black
Boot Snowmobile

Vante Scott
Baltic Svart

1 499 kr

449 kr

Fri frakt & Lägsta pris-garanti
Delbetala från 64 kr i månaden!

Lägsta pris-garanti
Delbetala från 50 kr i månaden!

Scott Proair
SX PTC White

799 kr
Lägsta pris-garanti
Delbetala från 50 kr i månaden!

Fraktfritt över 1 000 kr | Aktuella lagersaldon | Räntefri delbetalning | Prova-Hemma Service
Fakturabetalning | 14 dagars öppet köp | Lägsta pris-garanti | Snabba leveranser

TRENT.SE

Airoh Stelt White

7 8 8 0 0 6 0 0 1

Tavlor i all ära, men
visst finns det roligare
saker att hänga på
väggen?

V

i har ett alldeles eget pojkrum
ovanför garaget, men det vet du
ju om redan. Jag pysslar ständigt
med denna festlokal för att på något sätt
skapa en unik miljö som återspeglar oss
på SnowRider. Varför då undrar du?
Varför inte säger då jag! Att bjuda in till
festligheter i en lokal som får de flesta
att kippa efter andan är alltid roligt och
när jag är klar med detta rum så ska du
få se på f-n....
Av någon anledning råkade jag få
syn på en Fusion 900 uppe hos Polaris
Scandinavia i Östersund för några år
sedan. Det var en förseriemaskin som
agerat visningsobjekt på lite servicekurser både i USA och i Sverige. Den
var nu uttjänt och kanske på väg till tippen. Oblyg som jag är frågade jag riktigt
snällt och fick faktiskt lasta på den omedelbart. Min plan har alltid varit att såga
isär den längst med och stoppa upp den
på väggen.
Dagen var äntligen kommen då
jag fick sätta sågen i den, lyfta
upp den i pojkrummet, och sedermera också skruva upp den
på väggen, precis bredvid baren.
Mission accomplished!
Kanske just du också har något
konstigt i ditt pojkrum? Maila en
bild och lite information vettja. För
dig som har en kompis som precis
köpt en Fusion 900 kan det vara
läge att upplysa honom hur man undviker att köra fast med den. Skruva upp
den på väggen!

Där sågbladet gick bet var
det bara att slutföra uppdraget med vinkelsplipen.

Även om den här maskinen aldrig varit ämnad för att användas
så kändes det lite konstigt att stoppa tigersågen i fotsteget.
Men, vafan, jag har stoppat sågen i konstigare saker.

Med lite starka karlar och Stefan, var
det ganska enkelt att skruva upp den
här besten på väggen.

Sådärja.

En flånkans ny Fusion 900 motor med ganska exakt 0 mil på mätaren är hur fränt som
helst att ha på väggen i pojkrummet.

Ganska slutkörd och passar därför på
att göra som jag brukar sommartid.
Sova i baksätet på vår Chevelle!

M

icke Ljungberg har varit en del
av SnowRider rätt länge nu, ja
tillräckligt länge för att vissa av
er faktiskt inte ens vet vem han är och vad
han har gjort. För att råda bot på detta så
gör vi en dykning i Micke och hans liv för
att en gång för alla reda ut vad denna lilla
godbit är för en filur egentligen. Per Anders Mikael (Michell) Ljungberg är kvartssamen från Funäsdalen som säkerligen
påkallade er uppmärksamhet för några år
sedan då han gjorde Europas första bakåtvolt med snöskoter, och faktiskt världens
första med en 440. Men det hela började
väl tidigare än så. Redan vid 10 års ålder
började han sin snöskoterkarriär på tjärnen
bakom barndomshemmet. Den första maskinen var som i så många andra svenska
hem en Ockelbo 300, vilken faktiskt finns
kvar i familjen än idag.
Genom åren har Micke haft en uppsjö
av snöskotrar och har haft en kort men
intensiv snöskotercrosskarriär. Han hoppade längst men hade det svårare när
det svängde. Men det är i fjällvärlden som
Micke verkligen sticker ut och gör saker
som väldigt få klarar av. Han är en ytterst kompetent friåkare som älskar långa
hopp och dropp. Trots detta flyttade han
med familjen till Mora för ett år sedan då
grannhuset till SnowRiders redaktion blev
ledig. Mickes fru Helena jobbar hos oss på
Tidningsförlaget Otlas AB och Micke jobbar på Gesundaberget i Mora när han inte
hänger med oss.
För det är när han hänger med oss som
han gör det han gör bäst, fastna på bild.
Micke är den lite kortare killen på de flesta
bilder i SnowRider, Björn brukar vara den
lite längre, medan Stefan och Togga är
dom som är av medellängd.
2004 kom Micke på den fantastiska idén
att han minsann skulle vara den första europé att göra en backflip, vilket han också
blev. Han gjorde den faktiskt ett antal
gånger på diverse snöskoteruppvisningar.
Nu har han lagt uppvisningshoppandet på
hyllan och försöker göra vuxensaker istället, vilket kan vara svårt beroende på vilka
grannar han numera har.
Håll till godo med en liten kavalkad av
bilder på vår lilla goding, Micke Ljungberg.

Efter många misslyckade försök så lyckades Micke till slut att rotera ett helt
varv. Varför hanenvisades med att bara snurra ett halvt varv under sina 10
försök är det ingen som riktigt vet. Helt onödigt i alla fall då det mesta går
sönder på ensnöskoter som landas upp och ner!

Du vet väl om att Micke Ljungberg var en av stuntmännen i den svenska långfilmen Babas Bilar. Inte? Ja nu vet du
det i alla fall.

Roligt vetande om Micke.
Micke är 1,67 lång. Chefredaktören på denna tidning nådde
samma längd vid 11 års ålder.
Micke är ganska musikalisk. Kan
bland annat spela Smoke on the
water på blockflöjt.
Micke är lillebror åt skotercrossföraren Andreas Ljungberg som
i sin tur beskriver Micke med följande mening. ”Den där jäveln
sket i badkaret när vi va små,
sen dess badar jag aldrig med
honom igen”.

Mickes favorit-lista

#1 Arctic Cat 440 som kan användas till allt, synd bara att det
är mycket jobb att hålla igång en
440 kubikare.
#2 Polaris RMK 600 2010 som är
bästa allrounmaskinen någonsin.
#3 Polaris Dragon 700 2007 som
motormässigt är supergrym och
en bra friåkningsmaskin
#4 Arctic Cat ZR 440 1998, som
var min första “riktiga” skoter, tillät långa höga hopp utan att gå
sönder.
#5 Ockelbo 300 är den ultimata
friåkningsmaskinen, framför allt
för att pappa alltid tankade den.
Lika bra nu som då!

Vi träffade Micke för första gången när Mr Big Jump hade premiär i Stöten. Då var han
långhårig och hade skägg och såg ut som en blandning mellan tomten och Ozzy Osbourne. Han charmade publiken med sin oräddhet och var en av toppförarna. Han gick
sedermera vidare i sin karriär och slog Europa med häpnad då han gjorde den första
backflippen på denna sidan Atlanten, och världens första med en 440. Du som kanske
noterat att Micke bara har 9 fingrar vet kanske också att han blev av med det tionde under en skoteruppvisning i Gävle.

”Av alla snöskotrar jag
haft så håller jag nog min
Sno Pro 440 högst”

Under våra årliga SnowShootresor är Micke alltid
redo att överraska och locka till skratt. Just här
håller vi på att packa upp honom ur handbagaget.

Mickes backflip har
förevigats i och med en
trevlig ryggtatuering.

En stubbe hög. Här ser ni bildbeviset! Vi har faktiskt varit sammas ammansvetsade
gäng som testad snöskotrar i många år nu även om någon tillkommit och fallit bort
genom åren. Micke får utan tvekan räknas som en veteran i detta sammanhang.

Micke började sin SnowRider-karriär i vårt crossteam Team SnowRider, men visade
sig vara ganska medioker i denna ädla sport då kurvorna ställde till en del problem.

Som du ser faller inte äpplet långt från trädet. Micke
är mannen längst upp till
vänster!

Micke brukar få agera ”vanlig
ledåkare” i vårt årliga BLS-test samtidigt som han agerar koordinator då
mer avancerade actionbilder ska tas.

Micke har alltid haft ett gott öga till
ost samtidigt som han tänker på
säkerheten. En osthjälm är därför en
mycket bra kombination.

